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Como fazer um comercial para
promover uma peça instalada
dentro de um PC? A resposta da
Pereira & O’Dell, agência forma-
dahácincoanosnosEstadosUni-
dos com capital do Grupo ABC,
deNizanGuanaes,foisimples:fa-
lar de beleza interior em uma sé-
rie de filmes colaborativos feitos
com qualidade de cinema, mas
exibidos em série na internet.

A campanha recebeu ontem o
GrandPrixem CyberLions,cate-
goria do Cannes Lions Festival
Internacional de Criatividade
quese dedica a ações quefuncio-

nam especialmentebem na web.
Em entrevista ao Estado em

Cannes, PJ (Paulo Jorge) Perei-
ra, vice-presidente e diretor de
criação da Pereira & O’Dell, con-
tou que a campanha, composta
por seis episódios, tenta mais
representar o benefício do pro-
duto do que falar diretamente
dele. Ele conta que essa estraté-
gia só foi adotada por causa do
longo relacionamento com o
cliente. “Já conhecia os executi-
vos que aprovaram o trabalho
na Intel havia sete anos quando
este projeto surgiu. E a ideia
sempre foi fazer um trabalho
mais institucional para a Intel e
a Toshiba”, diz o publicitário.

Os filmes, que também rece-
beram um Emmy na área de con-
teúdo de marcas na semana pas-
sada, foram dirigidos por Drake
Doremus, cineasta premiado

em Cannes pelo longa “Louca-
mente Apaixonados”. Os rotei-
ros dos curtas foram escritos de
forma a dar espaço para um pro-
jeto que Pereira chama de “fil-
me social”. As lacunas do argu-
mento poderiam ser preenchi-
das com a colaboração dos es-
pectadores dos primeiros capí-
tulos. Ao todo, a campanha an-
gariou 70 milhões de visualiza-
ções no mundo.

Atramase concentravaemum
rapaz que finalmente encontra o
amor de sua vida.No entanto, ele
tem um problema: todos os dias,
acorda com um rosto diferente,
às vezes no corpo de um homem,
às vezes no de uma mulher. É a
partir daí que o personagem pre-
cisamostraràamadaqueosegre-
do está na beleza interior.

Acampanhateveresultadosex-
pressivos para o laptop feito em
parceria entre Toshiba e Intel. PJ
Pereiradizquejáestápreparando
o roteiro de um novo filme social
paraasduas marcas. “Masnão vai
ser uma história de amor. Vamos
tentar algo diferente.” / F.S.

Agência do Grupo ABC
leva Grand Prix em ‘Cyber’

SORAYA URSINE/ESTADÃO

Com 96 Leões,
Brasil bate novo
recorde em Cannes
País se destacou em anúncios de mídia impressa, com 25 prêmios
na categoria; entre agências mais premiadas, Ogilvy lidera

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL / CANNES

Com forte desempenho em
mídia impressa, as agências
brasileiras bateram um novo
recorde de premiações no
Cannes Lions Festival Inter-
nacional de Criatividade. On-
tem, o Brasil angariou 25
Leões somente na categoria
de Press Lions – área em que a
publicidade brasileira é tradi-
cionalmente forte –, elevan-
do contagem em 2013 para
96. No ano passado, foram 80
prêmios. O ‘Estado’ é o repre-
sentante oficial de Cannes
Lions no Brasil.

Ontem, além da liderança
mundial de prêmios em Press, o
Brasil ainda contou com 10 prê-
mios em Design, 3 em Cyber e 1
em Rádio. A contagem de Leões
ainda pode aumentar bastante.
Faltam ser anunciados os esco-
lhidos em quatro categorias,
cujos vencedores serão revela-

dos no sábado. A chance de que
o País termine esta edição de
Cannes Lions com mais de cem
prêmios é alta.

A agência do ano também se-
rá conhecida ao fim do festival.
Segundo fontes, a Ogilvy Brasil,
que ficou na terceira posição no
ano passado, é considerada
uma candidata forte ao posto,
graças ao bom desempenho de
ações para clientes como Sport
Club Recife e Dove, que ganha-
ram vários prêmios. Além do
primeiro Grand Prix brasileiro
na categoria ‘Cyber’, a Ogilvy já
angariou 28 Leões (30% do to-
tal conquistado pelo País).

Liderança. Foram tantos os
prêmios para o Brasil em mídia
impressa que o presidente do
júri, o diretor de criação da Al-
mapBBDO, Marcello Serpa, che-
gou a ser questionado se traba-
lhos teriam sido favorecidos
por sua origem. O publicitário
explicou que o País tem uma
presença tradicionalmente for-
te nesta categoria – que no ano
passado trouxe 18 prêmios – e

que, muitas vezes, os jurados
não sabiam de onde vinham as
peças que estavam julgando.

Além disso, o Brasil apresen-
tou uma verdadeira enxurrada
de inscrições em Press. Do total
de quase 3,5 mil trabalhos apre-
sentados pelo País este ano, 797
se concentraram em iniciativas
desenvolvidas em mídia impres-
sa. “A qualidade do trabalho do
Brasil em Press é realmente
muito consistente e reconheci-
do”, afirma Serpa.

Ele argumentou também
que, apesar da presença forte
do Brasil na distribuição de
Leões, o Grand Prix acabou nas
mãos da TBWA\Media Arts
Lab, de Los Angeles (EUA), pa-
ra a campanha do iPad Mini, da
Apple. “Essa peça trouxe uma
mensagem poderosa de que o
bom conteúdo de uma revista
hoje continua a existir, só que
sendo acessado de forma dife-
rente (pelo tablet)”, explica.

Os ouros em Press foram pa-
ra AlmapBBDO, F/Nazca
Saatchi & Saatchi, Ogilvy e Re-
volution Bahia. As pratas foram
para AlmapBBDO, Young & Ru-
bicam, DM9DDB, F/Nazca
Saatchi & Saatchi e Leo Burnett
Tailor Made. Os bronzes fica-
ram com Giovanni+DraftFCB,
Y&R, AlmapBBDO, Africa,
Ogilvy e DM9DDB. Algumas
agências receberam prêmios
por trabalhos para diferentes
clientes.

● Mais vencedores
O Brasil também levou um Leão
de Bronze em Radio, para a Ta-
lent. Em Cyber, foram 3 prêmios:
ouro e bronze para Ogilvy, e pra-
ta para a Loducca. Em Design, o
País conquistou 10 premiações

Projeto. PJ Pereira já está planejando um novo ‘filme social’ para Toshiba e Intel

Na cerimônia do 20º Top Imobiliário,
as companhias do setor celebram seu
desempenho em 2012. A seguir, confira
as vendedoras premiadas.

DESTAQUE PARA
10 VENDEDORAS

Pelo vigésimo ano 
consecutivo o Prêmio 
Top Imobiliário consagra 
construtoras, incorporadoras e 
vendedoras que se destacaram 
por seus desempenhos no ano 
anterior. O evento aconteceu 
na capital paulista dia 13 de 
junho e as principais entidades 
e companhias do segmento 
prestigiaram a premiação.

Esta iniciativa do Grupo 
Estado conta com a parceria 
da Embraesp, responsável 
pela elaboração do ranking de 
desempenho das empresas da 
indústria imobiliária na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
com a patrocínio da Caixa 
e com o apoio do Secovi-
SP. Além das construtoras 
e das incorporadoras, as 
vendedoras também são 

avaliadas e merecem destaque. 
“Apesar de serem responsáveis
por estruturar a melhor
forma de comercializar o 
empreendimento, as vendedoras
muitas vezes participam
da concepção já que elas 
entendem a parte operacional, 
as necessidades diárias de 
quem vive nos imóveis”, afirma 
Claudio Bernardes, presidente 
do Secovi-SP.

Neste ano, conforme 
levantamento de indicadores
realizado pela Embraesp, as 
10 companhias vendedoras 
destacadas no Top Imobiliário 
foram: Lopes em 1º lugar, Abyara 
em 2º, Habitcasa em 3º, Brasil 
Brokers em 4º, Fernandez Mera 
em 5º, Elite Brasil em 6º, Itaplan 
em 7º, Even em 8º, Avance em 9º
e Tec Vendas em 10º.

INFORME PUBLICITÁRIO

PARCEIRO APOIOPATROCÍNIO

APRESENTA

Da esquerda para a 
direita, os três primeiros 
colocados no ranking 
de vendedoras: Mirella 
Parpinelle, diretora 
geral de atendimento 
da Lopes; Thiago 
Castro, diretor de novos 
negócios e comercial 
da Abyara; e Maurilio 
Scacchetti, diretor
comercial da Habitcasa.

Ao lado, os demais 
representantes 
premiados entre a 8ª e 
10ª posição no ranking 
de vendedoras: Meyer
Alberto Cohen, diretor
geral de vendas da Even; 
Marilia Schauer, gerente 
financeira da Avance, 
e Jair Ribeiro da Silva 
Filho, diretor comercial 
da Avance; e Divino 
Alberto Correa Miguel, 
superintendente de 
vendas da Tec Vendas.

Acima, também da esquerda para a direita, os representantes das empresas classificadas entre 4º e 7º lugar: 
José Roberto Federigui, diretor da Brasil Brokers; a dupla da Fernandez Mera, Fábio Soltau, sócio diretor de 
desenvolvimento, e Gilberto Souza, sócio diretor geral de vendas; Fernando Peixoto, diretor geral de vendas da 
Elite Brasil; e Cyro Naufel, diretor geral da Itaplan.

Campanha da Pereira &
O’Dell, chamada ‘Beleza
Interior’, fez dobrar a ven-
da do laptop Toshiba com
o processador Intel
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




