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Marcas precisam
encontrar
um ‘inimigo’
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do festival no País.
Segundo fontes que avaliam
o desempenho do festival, a
Ogilvy Brasil, que ficou em terceirolugarem2012,éconsiderada uma candidata de peso a
agênciadoanoem2013,pelodesempenho forte de ações para
clientes como Sport Club Recife e Dove, que ganharam múltiplos prêmios. Além do primeiro
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Com os vencedores revelados
em dois terços das 16 categorias, o Brasil já recebeu 96
Leões no Cannes Lions Festival
Internacional de Criatividade,
ultrapassando o recorde de 80
prêmios do ano passado. Hoje,
saem os prêmios em mais quatrocategoriasetambémseráconhecida a agência do ano. O Estado é o representante oficial
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Agência do ano
será conhecida hoje
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Exemplo. Favat lembra de ações de Nike, Levi’s e Coca-Cola relacionadas a causas sociais
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consumidor, a Apple foi além:
mostrou como a tecnologia poderia ser usada para ampliar os
limites da imaginação humana.
“Em um comercial icônico,
em 1984, a Apple mostrou que o
lado positivo, afastando o receio de dominância das máquinas que filmes como Metrópo-
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Toda a história precisa ter
um mocinho e um bandido.
“Já pensou no filme Tubarão
sem o tubarão”, questiona o

Grand Prix brasileiro em Cyber, a Ogilvy angariou 28
Leões, cerca de 30% dos prêmios conquistado pelo País.
As categorias que terão os
vencedores anunciados hoje
serão: Titanium & Integrated
(reconhecimento a ações
coordenadas em diferentes
mídias), Film Craft (que julga
a qualidade técnica dos filmes), Branded Content & Entertainment(demarcasquevisamentreteropúblico)eFilm
(ou melhor filme, considerada uma das categorias mais
“nobres” do festival). / F.S
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ENVIADO ESPECIAL / CANNES
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Fernando Scheller

as bactérias”, diz. É preciso associar as marcas a uma causa.
No caso da Nike, a expressão
“JustDoIt”(ApenasFaça) resume perfeitamente um conceito:
é preciso se mover, combater a
letargia. É a partir desse argumento simples – mas difícil de
convencer muitas pessoas a pôr
em prática – que a Nike construiu todo o seu legado, desde o
primeiro tênis até a pulseira Nike Band, que conta as calorias
gastas ao longo do dia.
Outro exemplo bem-sucedido de construção de um imaginário é o da Apple. Nos anos 80,
uma época em que a maioria
das marcas de tecnologia tentava se mostrar mais amigável ao
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diretor de criação da americana Arnold Worldwide, Pete
Favat, em palestra no Cannes
Lions Festival Internacional
de Criatividade, evento que
tem o ‘Estado’ como representante oficial no País. Da
mesma forma, as marcas precisam encontrar seus ‘inimigos’ para ter um discurso
mais eficiente.
Segundo Favat, buscar um
inimigo não é trilhar o caminho
que as marcas já percorrem, pichando um concorrente com
alusões muitas vezes indiretas.
“É bem mais do que isso e também é mais do que ações óbvias,
como um produto de limpeza
dizer que está em guerra contra
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Adoção de uma causa social ou associação de um negócio ao estilo
de vida saudável pode ser a chave para uma propaganda eficiente

● Engajamento

“As marcas devem
fazer mais do que
ações óbvias. Elas
precisam se associar
a uma causa.”
Pete Favat
DIRETOR DA ARNOLD WORLDWIDE

Lucas Hirata

O presidente do grupo PRISA,
Juan Luis Cebrián, anunciou na
última quinta-feira que o diário
espanhol El País deseja abrir
uma edição digital em português no Brasil ainda neste ano,
segundo o site do jornal.
“Esperamos que o conteúdo
daediçãoamericanadawebpos-

EDITAL
Edital: 88/13. Processo Administrativo: 1970/13. Pregão Presencial: 75/13. Objeto: aquisição de
material esportivo, troféus e medalhas para a Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal
de Educação. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero,
51, Centro, a partir do dia 24 de junho de 2013 até o dia 04 de julho de 2013, mediante o recolhimento
da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem
apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 09 horas do dia 05 de julho de 2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 21 de junho de 2013.
Sandra Regina Fadini Carbonaro - Resp. p/ Chefe da Seção de Licitação.
Edital: 89/13. Processo Administrativo: 2413/13. Pregão Presencial: 76/13. Objeto: aquisição de
hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e 3ª
idade. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51,
Centro, a partir do dia 24 de junho de 2013 até o dia 05 de julho de 2013, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem
apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 09 horas do dia 10 de julho de 2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 21 de junho de 2013.
Sandra Regina Fadini Carbonaro - Resp. p/ Chefe da Seção de Licitação.
Edital: 90/13. Processo Administrativo: 2416/13. Pregão Presencial: 77/13. Objeto: aquisição de
placas de sinalização e acessórios. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 24 de junho de 2013 até o dia 10 de julho de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 09 horas do dia 11 de julho de 2013, na Seção de Licitações,
no endereço acima.
Pirassununga, 21 de junho de 2013.
Sandra Regina Fadini Carbonaro - Resp. p/ Chefe da Seção de Licitação.
Edital: 91/13. Processo Administrativo: 2340/13. Pregão Presencial: 78/13. Objeto: aquisição de
equipamentos de proteção individual. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 24 de junho de 2013 até o dia 11 de julho de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 09 horas do dia 12 de julho de 2013, na Seção de Licitações,
no endereço acima.
Pirassununga, 21 de junho de 2013.
Sandra Regina Fadini Carbonaro - Resp. p/ Chefe da Seção de Licitação.
EDITAL REABERTURA
Edital: 38/13. Processo Administrativo: 1444/2013. Pregão Presencial: 33/13. Objeto: aquisição de
bobinas térmicas e etiquetas bopp. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 24 de junho de 2013 até o dia 05 de julho de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 14 horas do dia 10 de julho de 2013, na Seção de Licitações,
no endereço acima.
Pirassununga, 21 de junho de 2013.
Sandra Regina Fadini Carbonaro - Resp. p/ Chefe da Seção de Licitação.

Conheça o Balcão de Anúncios do Estadão
no Shopping Iguatemi e anuncie!

Horário de atendimento:
Segunda à sábado - 10h00 às 22h00
Domingo - 14h00 às 20h00

Ativismo. Um dos artistas contemporâneos mais respeitados
da atualidade, Shepard Fairey autor do já icônico retrato do
presidente americano Barack
Obama com a palavra “Hope”
(Esperança)– diz que as marcas
podem simplesmente adotar
uma causa. E não precisa ser algo grande, como salvar o meio
ambiente ou alimentar as crianças da África. Elas podem escolher um tema que tenha apelo
para um determinado grupo.
Ele cita o exemplo da marca
de jeans Levi’s. “Ela tem a tradição de patrocinar bandas independentes”, conta Fairey, lem-

‘El País’ quer lançar
edição digital no Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Faça a escolha certa.

lis e 2001 mostravam.”

sa ser lido em português antes
do final do ano”, disse Cebrián.
Segundo ele, o objetivo é fortalecer a presença do diário na
América Latina com a abertura
de uma redação em São Paulo,
onde trabalhará uma equipe de
jornalistas locais.
Cebrián disse que o El País está convencido de que é hora de
dar esse passo porque o jornal

brandoqueelesapoiaramabandaWhiteStripesem 1999,quandoeles eramrelativamente desconhecidos.
A inspiração para campanhas
relativas a uma “causa” pode vir
também da história. Nesses casos, acerta o alvo a marca que
consegue entender a tendência
do discurso de uma época. Foi o
quefezaCoca-Colacoma icônica campanha Hilltop (Topo da
Montanha). Durante a Guerra
doVietnã,a empresasoube captar o movimento pela paz e
criouum comercialemquepessoas de várias raças e origens se
reuniam para cantar uma cançãopacifista.TomandoumaCoca-Cola, naturalmente.

tem cada vez mais leitores na
América.
“Quase metade do tráfego total do diário na internet (...) é
gerado fora da Espanha”, disse
Cebrián.
Ea maioriadesses leitores, de
acordo com o executivo, estão
acessando o portal de países da
América Latina.
“A edição em papel vende 45
mil cópias na América e nós temosummilhão deusuáriosúnicos no México, quase um milhão na Argentina e meio milhão na Colômbia”, acrescentou Cebrián.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B20.

