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● Torcedor eterno
A Ogilvy incentivou os torcedores
do Sport Club do Recife a se tor-
narem doadores de órgãos. Ao
todo, foram emitidos 51 mil car-
tões de doadores. Os resultados
mostram uma redução na fila de
transplante de órgãos na cidade.

● Retratos da beleza
Um artista de retratos falados
desenhou as mulheres segundo
suas próprias concepções e sob
a ótica de outra pessoa. O resulta-
do mostrou que elas são bastan-
te duras consigo mesmas quan-
do o assunto é beleza.

● Sangue rubro-negro
Outra campanha envolvendo um
clube de futebol – desta vez o
Vitória, da Bahia – também usou
o engajamento da torcida em fa-
vor de uma causa social: o au-
mento das doações de sangue.

Empresa vai vender
cápsula de café
gourmet nacional

● Como usar o principal ativo de
um clube de futebol – os torcedo-
res – de uma maneira positiva?
Com esse desafio em mente, a
agência Ogilvy Brasil criou a cam-
panha Fãs Imortais, que ganhou
o Grand Prix na categoria Promo
& Activation do Cannes Lions
Festival Internacional de Criativi-
dade. “A ideia da campanha foi,
por um lado, fidelizar os clientes

do Sport. E, por outro, incentivar
a doação de órgãos. O clube com-
prou a ideia desde o começo”,
conta o diretor de criação da
Ogilvy, Anselmo Ramos.
Também vencedora de um Leão
de Ouro na categoria PR Lions,
direcionada às peças de melhor
uso da estratégia na área de rela-
ções públicas, a campanha de
doação de órgãos do Sport che-
gou a ser tema de uma reporta-
gem do Fantástico, da Rede Glo-
bo. “Acho que o que chamou a
atenção foi que nós conseguimos
dar uma nova direção para a doa-
ção de órgãos. Antes, era algo

que você faria pela sua família.
Agora, é algo também que você
pode fazer por seu time”, diz o
publicitário. Para o presidente da
Ogilvy, Luiz Fernando Musa, ou-
tro ponto importante para a ade-
são dos torcedores foi o apoio da
central de transplantes do Reci-
fe, que abraçou a ideia. “Acho
que conseguimos passar uma
imagem positiva e muito bonita”,
diz o executivo. “Isso mostra o
poder que a gente tem nas mãos.
É incrível que uma ideia gerada
dentro de uma agência possa ter
um impacto real para a socieda-
de.” / F.S.
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Brasil leva Grand
Prix em categoria
de engajamento
No primeiro dia de premiações, Ogilvy lidera em número de Leões
de Ouro graças a campanhas para o Sport Club do Recife e Dove
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No primeiro dia de anúncio
de vencedores no Cannes
Lions Festival Internacional
de Criatividade, o Brasil já
saiu com um Grand Prix na ca-
tegoria Promo & Activation,
que premia os trabalhos rela-
cionados a promoções e enga-
jamento de consumidores. A
campanha vencedora, da
Ogilvy, mobilizou os torcedo-
res do Sport Club do Recife a
se tornarem doadores de ór-
gãos. Ao todo, mais de 51 mil
pessoas fizeram o cartão de
doador proposto pela campa-
nha. O Estado é o represen-
tante oficial do Cannes Lions
no Brasil.

De acordo com Rob Sch-
wartz, presidente do júri de Pro-
mo & Activation, a campanha
foi selecionada como a grande
vencedora da categoria porque
tinha como finalidade a ativa-
ção da base de clientes – no ca-
so, os torcedores do Sport. A
ideia da Ogilvy foi mobilizar es-

se público com o argumento de
que, doando órgãos, eles pode-
riam ajudar o legado do time a
se perpetuar por outras gera-
ções. Segundo a pesquisa feita
para a campanha, a principal
barreira para a doação de ór-
gãos no País é a autorização da
família – com o cartão, a autori-
zação passa a ser prévia.

A campanha também se desta-
cou pelos resultados. Com a mo-
bilização de torcedores, que po-

diam fazer cartões no estádio, a
fila para alguns tipos de trans-
plantes no Recife, como o de
córnea, foi reduzida a zero. Para
Schwartz, trata-se de um brie-
fing extremamente difícil de
aprovar na hora de vender a
ideia para o cliente (no caso, o
clube). “Essa campanha terá
um longo legado, pois se perpe-
tuará ao longo do tempo como
algo que fez a diferença e aju-
dou um problema sério.”

Ainda em Promo & Activa-
tion, outra campanha da Ogilvy
chegou a ficar perto de ganhar
um Grand Prix, de acordo com
os jurados. O trabalho da agên-
cia para a marca Dove levou
dois Leões de Ouro na catego-
ria. A própria campanha do
Sport recebeu mais dois Leões
de Ouro. A Ogilvy também ga-
nhou um Ouro para uma promo-
ção para a escola de inglês Red
Baloon. Os demais Leões na ca-
tegoria foram de bronze: Al-
mapBBDO para a Ambev; Lo-
ducca para a escola de idiomas
Easy Way; Ogilvy para fraldas
Huggies; DDB Brasil para a
Club NME; e Loducca para
Shopping Villa-Lobos.

Na categoria Direct Lions, o
País levou quatro ouros: Leo
Burnett Tailor Made para Es-
porte Clube Vitória, Grey 141 pa-
ra WWF, Artplan Rio para Or-
questra Sinfônica Brasileira e
Ogilvy para a Dove. As pratas
vieram para Ogilvy (Dove e
Sport) e Leo Burnett Tailor Ma-
de (novamente o Vitória). A
Ogilvy ainda levou mais dois

bronzes para as campanhas de
Sport e Dove. A repetição de prê-
mios ocorre porque cada cate-
goria tem subcategorias que po-
dem conferir a um só trabalho
mais de um reconhecimento.

Relações públicas. Em PR
Lions, a Ogilvy levou três ouros
(dois para a campanha de Dove
e um para a do Sport Club do
Recife), enquanto Leo Burnett
Tailor Made, DDB e Grey 141 le-

varam pratas, respectivamen-
te, para campanhas para Espor-
te Clube Vitória, Anistia Inter-
nacional e WWF, respectiva-
mente. Entre as ações conside-
radas para o prêmio em rela-
ções públicas está a geração de
mídia espontânea para uma de-
terminada empresa, causa ou
organização.

Jurado brasileiro na catego-
ria, Andrew Greenlees, da
CDN, diz que a premiação se

concentrou em agências de pu-
blicidade porque os negócios
na área ainda ousam menos na
busca por um Leão. “As agen-
cias de RP precisam ser mais am-
biciosas em termos de estraté-
gia e imagem das peças inscri-
tas”, diz Greenlees. “Por outro
lado, há trabalhos de relações
públicas, como relacionamen-
to com o governo, que o cliente
não quer necessariamente ver
inscritos em prêmios.”

Brasil. Monica Leonardi quer valorizar a produção nacional

Produção inicial será
destinada para bares,
hotéis e restaurantes;
mercado doméstico será
incluído no ano que vem

Reconhecimento. Equipe da agência Ogilvy foi a grande vencedora em Promo & Activation

Gisele Tamamar

Com mais de 25 anos de expe-
riência profissional no segmen-
to, a empresária Monica Leonar-
di prepara-se para lançar sua
empresa e aproveitar o novo
mercado de cápsulas de café no
Brasil. A Leonardi vai atuar no
meio da cadeia de produção
com a proposta de ajudar o tor-
refador nacional a encapsular
seus sabores de café. A empresá-
ria investiu cerca de R$ 1,5 mi-

lhão para comprar máquinas e
estruturar a empresa. Ela prevê
retorno em dois anos e meio.

Monica explica que as empre-
sas de torrefação nacionais não
têm como investir no equipa-
mento para encapsular o café –
o investimento é alto e o retor-
no será apenas no longo prazo.
“Quero abrir o mercado e fazer
com que os torrefadores pos-
sam oferecer seus produtos em
cápsulas. Quero valorizar o café
brasileiro”, afirma Monica, que
também é diretora executiva da
La Spaziale no Brasil, uma fabri-
cante de máquinas de café.

Nesta primeira fase da empre-
sa, as cápsulas serão direciona-
das para bares, hotéis e restau-
rantes. “No primeiro momen-
to, não entro no mercado do-
méstico. Não entro concorren-
do com a Nespresso. Vou traba-
lhar com uma cápsula que tem
a patente quebrada há mais de

15 anos”, explica Monica. Os
planos para o varejo estão guar-
dados para o segundo semestre
do ano que vem.

“Os hotéis, bares e restauran-
tes poderão servir um produto
de qualidade com praticidade e
constância durante o dia, princi-
palmente com esse crescimen-
to impulsionado pela Copa do
Mundo e Olimpíada e a dificul-
dade de se encontrar mão de
obra especializada no setor”,
destaca Monica. As cápsulas se-
rão usadas em máquinas profis-
sionais, adaptadas ou especial-
mente projetadas para extrair o
café das cápsulas.

Até agora, Monica conta com
dez torrefadores interessados
na novidade. Um deles é o café
Santa Monica, que administra
fazendas em Minas Gerais. A
ideia é adotar um sistema aber-
to de produção, com a participa-
ção ativa dos torrefadores no
processo de envasamento.

A expectativa é que a máqui-
na chegue da Itália no próximo
mês para dar início à produção
ainda em agosto. A previsão pa-
ra o primeiro ano de operação é
de 3 milhões de cápsulas, mas a
meta é dobrar a produção em
2014. Outro diferencial da em-
presa será o uso de cápsulas bio-

degradáveis com tempo de de-
composição de seis meses – de
acordo com a empreendedora,
os produtos tradicionais levam
cerca de cinco anos.

Segundo dados da consulto-
ria Euromonitor, as vendas bra-
sileiras no varejo do café em
cápsula cresceram mais de oito
vezes na comparação dos anos

de 2008 e 2012, de R$ 24,5 mi-
lhões para R$ 206,4 milhões.

A gerente de pesquisa da Eu-
romonitor no Brasil, Meika Na-
kamura, destaca o potencial da
categoria nos próximos cinco
anos. “A Euromonitor estima
que o café em cápsula no varejo
vai crescer 117% em valor. Isso
se deve ao aumento do poder
aquisitivo, principalmente da
classe média, e à oferta de mo-
delos a preços acessíveis”, diz.
A gerente pontua que há alguns
anos existiam à disposição má-
quinas que custavam mais de
R$ 800 e hoje há modelos a par-
tir de R$ 280.

Campanha usou
união da torcida
para fim social

● Potencial

PREMIAÇÕES

“A Euromonitor estima que
o café em cápsula no varejo
vai crescer 117% em valor
nos próximos cinco anos”
Meika Nakamura
GERENTE DA EUROMONITOR NO BRASIL

“Quero abrir o mercado
e fazer com que os
torrefadores brasileiros
possam oferecer seus
produtos em cápsulas”
Monica Leonardi
PROPRIETÁRIA DA LEONARDI
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B20.




