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tão é que se você tiver ideias, planejamento e disciplina, acontece”,
disse Amado. Em 2012, a Ogilvy registrou alta de 30% na receita e para 2013, prevê expansão de 20%. A
empresa não informa o lucro.
Pode ser uma boa receita para
que a Ogilvy não tenha que lidar
com o sobe e desce dos rankings de
Cannes. Nem sempre quem fica na
ponta, permanece, até porque algumas cadeiras estão ocupadas há
tempos. Com base nos leões distribuídos, atrás da Ogilvy ficaram AlmapBBDO, Leo Burnett Tailor Made, F/Nazca S&S, Y&R e Loducca.
São só agências de peso. Boa parte
delas esteve no “top five” em algum momento nos últimos anos.
Obviamente que levar leões para casa ajuda a mudar percepções,
apesar da recorrente discussão no
setor (e quando Cannes acontece
isso se exacerba) de que estatuetas
não significam que o país é sinônimo de indústria criativa. A crítica é
que as brasileiras buscam prêmios,
mas no dia a dia, a maioria é pouco
inovadora. “Verdadeiramente se
perdeu a essência original. É nítido
o quanto esse universo paralelo,
que se materializa uma vez por
ano no sul da França, tem ficado
exagerado, superficial, mentiroso,
dissimulado, interesseiro, hedonista e sem relevância verdadeira”,
escreveu Martin Montoya, presidente da WMcCann, que tem
Washington Olivetto como sócio,
no site “Meio e Mensagem”.
No festival deste ano o assunto
voltou à mesa, e também a tão falada inovação e a já consagrada
ferramenta do “storytelling”, habilidade de poder vender algo
contando uma boa história. Algumas campanhas se deram bem
com essa fórmula (ver ao lado).
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A edição de 60 anos do Festival
de Cannes foi a melhor da história
do Brasil na maior premiação da
publicidade mundial, que terminou no sábado, na França. Na prática foi, novamente, outro recorde.
Todos os anos, desde 2010, os números crescem. Mas nunca se ganhou tantos prêmios, e prêmios
tão importantes. Neste ano, o total
de 115 leões (incluindo agência do
ano) distribuídos para as brasileiras foi 45 % superior aos 79 de 2012
— o maior percentual de alta dos
últimos dez anos. Foram 65 leões
em 2011 e 60 no ano anterior. Nessa conta do bom desempenho das
brasileiras, que, invariavelmente,
são destaques no evento, está a
Ogilvy & Mather Brasil, do grupo
WPP, eleita a agência do ano no
mundo. E que criou a campanha
mais premiada na história do país
em Cannes: “Retratos da Real Beleza”, para a Dove, da Unilever.
A Ogilvy foi, disparada, a empresa com melhor performance no
país, e puxou o resultado, ao levar
para casa quase um terço de todos
dos prêmios. Controlada pela britânica WPP, maior conglomerado
mundial de publicidade, o grupo
comandado por Sergio Amado ganhou 35 leões, sendo dois Grand
Prix, prêmio máximo do festival.
Uma decisão, quase teimosia da
direção, pesou nesses resultados.
“Desenhamos um plano estratégico cinco anos atrás para mudar o
perfil criativo da agência. O fato é
que éramos bons em planejamento, atendimento, mas precisávamos ser líderes em criação”, disse
Amado. “Enfiamos na cabeça que
era preciso mudar isso”. A Ogilvy

ganhou o mais valioso prêmio do
evento: o Grand Prix em Titanium,
pelo case “Retratos da Real Beleza”.
Nunca o Brasil havia recebido esse
GP, criado para consagrar a “grande ideia” do festival. Até anos atrás,
a presença mais constante na lista
das cinco maiores de Cannes eram,
invariavelmente, da AlmapBBDO,
Young & Rubicam, DM9DDB, F/Nazca Saatchi & Saatchi e Loducca ou
Leo Burnett, com uma ou outra alteração. Elas ainda estão bem posicionadas. Têm “DNA criativo”, algo
que para alguns não foi o ponto
forte da Ogilvy durante anos. Isso
apesar da herança do fundador
David Ogilvy, morto em 1999.
David Ogilvy tinha uma visão
prática dos negócios e foi um dos
mais criativos da publicidade
moderna. Era quase um obcecado por pesquisas para conhecer o
consumidor e embasar suas estratégias numa época em que
ninguém dava muita bola para
isso — ele criou a Ogilvy em 1948.
“Mantenha em mente que o consumidor não é um idiota. É sua
esposa. Não subestime sua inteligência”, escreveu ele certa vez.
Para tentar mudar o jogo e avançar em Cannes, a Ogilvy contratou
em 2007 Anselmo Ramos (ex-Y&R
em Lisboa, Madri e Miami e exLowe em Nova York), como vicepresidente de criação — e sua boa
relação com Sergio Amado e Fernando Musa, presidente da agência desde 2011, teve grande peso
naquilo que se vê hoje em Cannes.
Em 2012, a Ogilvy apareceu na terceira colocação de agência do ano
no festival. Em 2010 e 2011, a segunda empresa mais premiada.
“Em 2010, achavam que nós dávamos sorte e depois, que estávamos
ali por acaso”, diz Amado. “A ques-
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Brasil tem o melhor
Cannes da história
Adriana Mattos
De São Paulo
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Publicidade País recebe 115 leões, número 45% superior
ao obtido em 2012; a Ogilvy é eleita a agência do ano

“Precisávamos ser líderes em criação”, diz Sérgio Amado, imitando a posição de David Ogilvy, fundador do grupo inglês

O apelo emocional das boas histórias
De São Paulo
Parece que contar histórias nunca foi tão importante. Cansado de
propagandas pré-fabricadas, o
consumidor passou, nos últimos
anos, a se aproximar das marcas
com as quais se identifica, aquelas
com algum propósito para estarem ali, na página do site You Tube
ou nas redes sociais. É algo na linha, “eu aceito ouvir o que você
tem a dizer, apenas se tiver o que
falar”. Nesse ambiente, conseguir
se aproximar do consumidor contando uma (convincente) história
tornou-se estratégico. Novamente,
o assunto foi parar no centro das
discussões do Festival de Cannes
de 2013 — já foi assim nos últimos
três anos — e o tema voltou a ser
um dos protagonistas do evento.

O conceito central, batizado
“storytelling”, está em contar uma
história num filme publicitário
que gere alguma ligação emocional com o consumidor — e sem a
menor cara de propaganda. Tem
que ter começo, meio e fim. É
uma ferramenta que tem sua força, mas não serve para tudo. A depender da estratégia da marca,
pode não fazer sentido usá-la.
Nesse formato, um dos filmes
mais comentados em Cannes foi o
“Dumbs way to die” (Maneiras tolas de morrer) da McCann Melbourne (ganhadora de dois Grand
Prix) para o metrô da Austrália,
que registrava muitos acidentes
com usuários. O filme em desenho
animado mostra como é fácil morrer fazendo coisas bem bobas. Venceu porque chamou a atenção pa-

ra questões importantes de forma
leve e bem-humorada.
Quem ganhou no sábado o
Grand Prix em Titanium em Cannes, o prêmio mais cobiçado, foi
uma história bem contada pela
Ogilvy. A peça “Retratos da Real Beleza” para Dove, em formato de documentário, recebeu 19 Leões. Nela, sete mulheres contam a um desenhista como são fisicamente,
sem que ele as veja. Depois, um
desconhecido vê as mesmas mulheres e faz uma descrição delas ao
desenhista. Nos retratos do ponto
de vista das mulheres, elas parecem bem menos atraentes do que
aquele feito pelo desconhecido.
Segundo pesquisa da marca Dove,
só 4% das mulheres se consideram
bonitas. Foram sete milhões de
acessos no You Tube. (AM)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2013, Empresas, p. B4.

Buffett e Lemann estruturam o conselho da Heinz
Alimentos
Noah Buhayar
Bloomberg
Gregory Abel e Tracy Britt, dois
dos auxiliares diretos de Warren
Buffett que vêm acumulando responsabilidades na Berkshire Hathaway, foram escolhidos pelo bilionário para se juntar a ele como
diretores da fabricante de ketchup
Heinz. Jorge Paulo Lemann, cuja 3G
Capital comprou a fabricante de
ketchup no início de junho com a
Berkshire por US$ 28,8 bilhões,
também está no conselho de administração com dois representantes
de sua empresa, Alexandre Behring
e Marcel Herrmann Telles, segundo
documento encaminhado à autoridade reguladora americana na semana passada.
Eles substituíram diretores como Lynn Swann, o ex-atleta que jogava na posição de recebedor no
time Pittsburgh Steelers, da Liga
Nacional de Futebol Americano. O
conselho de administração supervisiona o principal executivo Bernardo Hees, que anunciou na última quinta-feira uma reformulação total da direção (ver abaixo).
Tracy é presidente do conselho de administração de pelo
menos duas divisões da Berkshire que substituíram seus princi-

pais executivos no ano passado,
e Abel vem desenvolvendo a divisão de energia da empresa por
meio de aquisições.
“Para Greg Abel, [o cargo de direção na Heinz] amplia sua exposição, e agora evoca certamente a
questão, ‘Será que ele ocupa posição de destaque na lista de Warren
Buffett para a sucessão?’, disse David Kass, professor da Faculdade de
Administração de Empresas Robert H. Smith da Universidade de
Maryland, que acompanhou estudantes em encontro com o bilionário. Buffett, de 82 anos, prepara
a empresa que erigiu por mais de
quatro décadas para uma eventual
transição de liderança.
A empresa de Lemann já tinha
feito mudanças de direção na fabricante de ketchup antes da quintafeira, ao nomear Hees como principal executivo e Paulo Basilio como
diretor financeiro. Eles substituíram William Johnson, principal
executivo da Heinz por 15 anos, e o
ex-diretor financeiro Art Winkleblack, que deixou o cargo quando
o acordo foi concluído, no dia 7.
A Heinz informou que onze
outros executivos estavam deixando a empresa na quinta-feira,
ao mesmo tempo em que nomeou dez gerentes para o primeiro escalão de direção, juntamente com Hees e Basilio. A

O novo time de executivos
De São Paulo
Bernardo Hees, CEO da Heinz,
anunciou a saída de 11 executivos
da fabricante de ketchup na quinta-feira. Dois brasileiros, vindos da
ALL (América Latina Logística) integram o novo time.
No comando executivo da
Heinz foi confirmado o ex-CEO
da ALL (América Latina Logística) Paulo Basílio, na função de
principal executivo financeiro. E
Eduardo Pelleissone, que trabalhou 14 anos na ALL, é o novo vice-presidente executivo de Ope-

rações da Heinz.
Para presidir a Heinz na América Latina, Hees anunciou Fernando Pocaterra, que desde 2005 cuidava dessa região como diretor.
Ele presidiu a Heinz na Venezuela e
foi o principal executivo de Operações na Itália. Antes disso, trabalhou na Procter & Gamble.
A Heinz foi comprada pelo 3G
Capital em sociedade com a
Berkshire Hathaway, de Warren
Buffett. O 3G é formado pelo trio
de empresários brasileiros Jorge
Paulo Lemann, Marcel Telles e
Carlos Sicupira.

maioria deles pertencia aos quadros da fabricante de ketchup.
Andy Keatings, diretor de qualidade que atua na Heinz desde 1994,
terá um relacionamento de trabalho
de cooperação, sem subordinação
direta,” com o presidente do conselho de administração, segundo o documento encaminhado à autoridade reguladora.
Tracy, formada na Faculdade
de Administração de Harvard, está entre os executivos mais jovens
da Berkshire, sediada no Estado

de Nebraska. No ano passado, foi
indicada para a lista da Forbes
dos 30 maiores executivos financeiros de menos de 30 anos. “Ser
jovem não é uma desqualificação”, disse Sorkin. “A pessoa pode
ser jovem, incrivelmente talentosa e trazer uma quantidade incrível de valor a um conselho de administração.” Além de trabalhar
como assistente financeira de
Buffett, ela é presidente do conselho de administração de quatro
das subsidiárias da empresa, en-

tre as quais a fabricante de tintas
Benjamin Moore e a Johns Manville, fabricante de material de
construção. Ambas as divisões
substituíram seus principais executivos no ano passado.
O cargo na Heinz dará a Tracy
“mais experiência num grau bastante alto”, disse Jeff Matthews,
acionista da Berkshire e autor de livros sobre a empresa. Abel pode se
revelar útil se os novos proprietários da Heinz a usarem como um
trampolim para novas compras de

empresas, disse ele.
Nas últimas duas décadas, ele
ajudou a desenvolver a MidAmerican Energy Holdings por meio de
aquisições e no mês passado formalizou a compra de uma central
elétrica de Nevada por US$ 5,6 bilhões. “Possivelmente Abel traga
mais da experiência do mundo
real, diária, de comprar e integrar
uma aquisição de peso do que
qualquer outra pessoa da Berkshire Hathaway”, disse Matthews.
(Tradução de Rachel Warszawski)

Agenda Tributária
Mês de Junho de 2013
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Data de
Vencimento
Diária

Diária

Diária

Diária
Diária
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos
Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 38, de
2013)

25

25

Tributos
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior
Renda e proventos de qualquer natureza
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) Residentes no Exterior
Fretes internacionais - Residentes no Exterior
Remuneração de direitos
Previdência privada e Fapi
Aluguel e arrendamento
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado
Imposto sobre a Exportação (IE)

Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional Receita Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e
recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (federação
ou confederação), em seu próprio nome.
Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

Data de
Vencimento
25

2063*

FG ocorrido no mesmo dia

0422*
0473*
0481*
5192*

FG ocorrido no mesmo dia
”
”
”

9412*
9427*
9466*
9478*

”
”
”
”

5217*
0107*

FG ocorrido no mesmo dia
Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se
verificado 15 dias antes.

9438*

Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

5434*

FG ocorrido no mesmo dia

25

5442*
FG ocorrido no mesmo dia
2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)
4316** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração
Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

Reclamatória Trabalhista - CEI
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Reclamatória Trabalhista - CNPJ
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Títulos de renda fixa - Pessoa Física
Títulos de renda fixa - Pessoa Jurídica
Fundo de Investimento - Renda Fixa
Fundo de Investimento em Ações
Operações de swap
Day-Trade - Operações em Bolsas
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95)
Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas
Demais rendimentos de capital
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo
Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos
Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos
Juros remuneratórios de capital próprio
Outros Rendimentos
Prêmios obtidos em concursos e sorteios
Prêmios obtidos em bingos
Multas e vantagens
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
Operações de Crédito - Pessoa Jurídica
Operações de Crédito - Pessoa Física
Operações de Câmbio - Entrada de moeda
Operações de Câmbio - Saída de moeda
Aplicações Financeiras
Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97)
Seguros
Ouro, Ativo Financeiro

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

1684*
1708**

Maio/2013
Mês da prestação do serviço

2801**
2810**

”
”

2909**
2917**

”
”

8053*
3426*
6800*
6813*
5273*
8468*
5557*
5706*
5232*
0924*

11 a 20/junho/2013
”
”
”
”
”
”
”
”
”

5286*
0490*

11 a 20/junho/2013
”

9453*

”

0916*
8673*
9385*

11 a 20/junho/2013
”
”

1150*
7893*
4290*
5220*
6854*
6895*
3467*
4028*

11 a 20/junho/2013
”
”
”
”
”
”
”

25

25

25

25

Tributos
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo
Tabaco
Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus
Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi
Bebidas do capítulo 22 da Tipi
Cervejas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Demais bebidas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Posição na Tipi Produto
87.03 Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da
posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os
automóveis de corrida;
87.06 Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a
87.05;
84.29 Bulldozers, angledozers, niveladores, raspo-transportadores
(scrapers), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras,
compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados;
84.32 Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para
preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados
(relvados), ou para campos de esporte;
84.33 Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos
agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de
grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas
ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37;
87.01 Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09);
87.02 Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais,
incluindo o motorista;
87.04 Veículos automóveis para transporte de mercadorias;
87.05 Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: autosocorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios,
caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar,
veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos
principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias;
87.11 Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados
com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais.
Contribuição para o PIS/Pasep
Faturamento
Folha de salários
Pessoa jurídica de direito público
Fabricantes/Importadores de veículos em substituição tributária
Combustíveis
Não-cumulativa
Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária
Cervejas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Demais bebidas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no §º 4º do
art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Demais Entidades
Fabricantes/Importadores de veículos em substituição tributária
Combustíveis
Não-cumulativa
Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária
Cervejas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Demais bebidas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no §º 4º do
art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)
CPSS - Servidor Civil Ativo
CPSS - Servidor Civil Inativo
CPSS - Pensionista Civil
CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária
CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária
CPSS - Decisão Judicial Mandado de Segurança
CPSS - Patronal - Decisão Jud Mandado Segurança - Operação IntraOrçamentária
Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)
CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno
Valor
CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno
Valor
CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor
CPSS - Patronal - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor Operação Intra-Orçamentária

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

5110*

Maio/2013

5123*

”

0668*
0821*

”
”

0838*

”

0676*

Maio/2013

0676*

”

1097*

Maio/2013

1097*

”

1097*

”

1097*
1097*

”
”

1097*
1097*

”
”

1097*

”

8109*
8301*
3703*
8496*
6824*
6912*
1921*
0679*

Maio/2013
”
”
”
”
”
”
”

0691*

”

0906*

”

2172*
8645*
6840*
5856*
1840*
0760*

Maio/2013
”
”
”
”
”

0776*

”

0929*

”

1661*
1700*
1717*
1769*
1814*
1690*
1808*

11 a 20/junho/2013
”
”
”
”
”
”

1723*

11 a 20/junho/2013

1730*

”

1752*
1837*

”
”

