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Após anos de experiência no 
mercado paulistano, Elóy Si-

mões, Francisco “Chico” Socorro, 
Julio Pimentel e Emílio Cerri, o 
único catarinense do grupo, se 
uniram para criar a Latin Part-
ners – Incremento de Negócios, 
inaugurada há cerca de dois me-
ses em Florianópolis (SC). Logo 
de início, a empresa conquistou 
um grande cliente, que os sócios 
preferem manter em sigilo.

“Com exceção do Emílio, que 
é do Sul, mas passou muitos 
anos em São Paulo, todos somos 
profissionais do mercado paulis-
tano. Viemos para cá e, quando 
nos demos conta, cada um, indi-
vidualmente, estava prestando 
serviços de consultoria. A ideia 
de nos unir para criar um negó-
cio foi do Elóy. Nos demos conta 
de que, se juntássemos nossas 
competências, teríamos algo de 
diferente para oferecer”, conta 
Pimentel.

O executivo explica que a La-
tin Partners não se propõe a criar 
projetos, mas auxiliar no seu de-
senvolvimento. “Não somos uma 
agência, portanto, não competi-
mos com elas. Pelo contrário, po-
demos ajudar em questões como 
elaboração de briefing, compre-
ensão de pesquisas em torno de 
audiência e gestão. Em relação 
aos clientes, orientamos na ponte 
entre eles e as agências, ajudan-
do a selecionar as mais adequa-

das para este ou aquele trabalho, 
sempre levando em conta o pon-
to de vista técnico”, diz. 

Os sócios concordam no que 
diz respeito às diferenças entre 
o mercado paulistano e o catari-
nense. Segundo Pimentel, a prin-
cipal característica é a regionali-
zação. “Não há, em Florianópolis, 
especificamente, uma indústria 
forte. Há investimentos no setor 
imobiliário e no varejo, mas, no 
geral, a cidade vive da verba do 
governo, inclusive em relação 
ao turismo. Ao contrário de São 
Paulo, que concentra inúmeras 
atividades em uma mesma área, 
em Santa Catarina há polos bas-
tante específicos, como o indus-
trial, em Joinville, Blumenau e 
Jaraguá do Sul; o da agroindús-
tria, no oeste do Estado; o de ce-
râmica, no sul; e o de calçados.”

Atualmente, a Latin Partners 
possui três clientes em prospec-
ção. “Estamos bastante entusias-
mados. Se chegarmos ao final 
de 2013 com um trio de clientes, 
ficamos felizes. Temos os pés no 
chão. Conseguir um grande pro-
jeto logo no início do negócio foi 
um grande estímulo”, declara Pi-
mentel. 

A empresa tem um contrato 
de parceria com outras duas: a 
ADM S.A., também de Florianó-
polis e com foco em administra-
ção de negócios, e a Meio e Mídia 
Comunicação, de Brasília, que 
tem Fernando Vasconcelos como 
sócio majoritário. 

Anunciantes Companhia desenvolveu o projeto “Extended Designers” para injetar inovação no cotidiano
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Cristiana Grether: design é uma das disciplinas fundamentais
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A Coca-Cola Brasil acredita que 
o design é muito mais do que 

a ideia tradicional de forma que 
se costuma ter dele. Para a em-
presa, está associado a um con-
junto de habilidades que não se 
mantém restrito a um pequeno 
grupo de pessoas, mas pode ser 
utilizado por todas as áreas de 
uma companhia, do marketing 
ao RH, passando por operações, 
finanças, TI, entre outras. O pro-
jeto “Extended Designers”, coor-
denado por Cristiana Grether, 
responsável pela área de design 
na Coca-Cola Brasil, quer injetar 
a disciplina no dia a dia de todos 
os funcionários da empresa, for-
mando inicialmente um grupo 
de seis “mentores” para ajudar a 
liderar o processo. 

O desafio de Cristiana no dia 
a dia é enxergar e utilizar o de-
sign nos diferentes processos 
que envolvem a rede de 16 mar-
cas, o sistema de 13 fabricantes 
e mais de 100 parceiros: ter um 
pensamento sistemático e uma 
visão holística em tudo o que faz 
para criar soluções modulares, 
capazes de serem adaptadas a 
outros mercados. Com o projeto, 
a empresa quer injetar inovação 
no cotidiano, examinando as 
oportunidades sob diferentes 
perspectivas, quebrando antigos 
padrões cognitivos e trazendo 
abordagens que de fato saiam da 
“caixa”.

“Design é uma das disciplinas 
fundamentais para atingirmos a 
nossa visão de futuro, tornando 
a nossa vantagem competitiva em 
algo sustentável e que gera valor 
compartilhado para os nossos 
consumidores, clientes e fabri-
cantes. E tudo isso de forma efi-
ciente”, explica Cristiana. 

A área de design da Coca-Cola 
Brasil foi criada em 2011 com o 
objetivo de “empoderar todos em 

design para vender”. Após um 
ano, Cristiana percebeu que essa 
área não conseguiria fazer isso 
sozinha. “Estávamos focando nas 
soluções. Se você apresenta uma 
solução bacana, mas pronta, nin-
guém vai aprender a fazer aquilo. 
Decidimos então focar na mudan-
ça de cultura, de comportamento, 
para que os próprios funcionários 
possam criar essas soluções”, co-
menta. 

Segundo ela, o projeto Exten-
ded Designers é a espinha dorsal 
de um plano mais amplo de capa-
citação em design que está sendo 
implementado na empresa e cujo 
objetivo principal é descentrali-
zar o conhecimento sobre a disci-
plina e mostrar que todos podem 
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Yuri Campos (foto) é o novo 
contratado da produtora de fil-
mes La Casa de La Madre para 
assumir a posição de new bu-
siness. O profissional tem pas-
sagens por agências como Sinc 
Digital e Grupo Havas. Cam-
pos atendeu clientes como Oi, 
Editora Abril, Terra, Secom e 
Hyundai.

A AG2 Publicis Modem, do 
Grupo Publicis, contratou Pe-
dro Barreto (foto) como geren-
te de atendimento. Ele atuará 
em dois grupos de contas: GM 
e Global (para Nestlé, Sanofi e 
Grupo SEB). Barreto vem da 
Inter.net, e também já passou 
pela TV1.com e Media Interac-
tive.

Coca-Cola investe em design

usá-la em suas ativida-
des diárias. 

“Desde o início, uma 
premissa deste plano era 
que o aprendizado deve-
ria acontecer de dentro 
para fora. Assim, selecio-
namos seis associados de 
outras áreas para faze-
rem parte do Extended 
Design Team. Eles estão 
cumprindo um currí-
culo de um ano de for-
mação em design para 
que se tornem líderes 
na empresa ou, como 
disse o meu chefe, 
meus ‘clones’. Uma vez 
formados, os Extended 
Designers capacitarão 

novas turmas e liderarão proje-
tos”, afirma Cristiana. 

O treinamento dos Extended 
Designers está dividido em três 
grandes momentos: “learning 
about” (aprendendo sobre), “lear-
ning on the job” (aprendendo no 
dia a dia) e “learning in depth” 
(aprendendo em profundidade). 
No primeiro momento, eles re-
ceberam um treinamento mais 
formal, com aulas e exercícios 
sobre design aplicado ao contexto 
da empresa. No segundo, passa-
ram a usar o que aprenderam em 
atividades práticas. Na atividade 
“designer por uma semana”, por 
exemplo, eles passaram uma se-
mana “na função” de Cristiana, 
prestando consultoria para di-
versas equipes, aprovando artes, 
lidando com agências. “Assim 
eles puderam compreender de 
fato o que está em jogo quando 
se trata de design na Coca-Cola 
Brasil”, diz a executiva.

Já o terceiro momento – no 
qual o grupo entrará – de um 
aprendizado mais profundo so-
bre design, com aulas de alfa-
betização visual e intercâmbio 
nas agências para que possam 
entender do assunto de maneira 
mais ampla, independentemente 
da realidade da empresa. Em ou-

tubro, o grupo fará estágios em di-
ferentes escritórios de design, que 
estão em processo de seleção. E, 
em novembro, um curso intensivo 
de três dias de aula com um pro-
fessor de design gráfico.

Cristiana conta que entre os 
ativos mais valiosos da Coca-Cola, 
hoje, está a garrafa contour, e um 
de seus papéis é garantir que não 
seja utilizado indevidamente. Mas 

o que ela quer mesmo, indepen-
dentemente de sua função de 
garantir o nível de excelência do 
design das peças de comunica-
ção da empresa em geral, é ser 
uma agente de mudanças. “A 
maior prova do sucesso desse 
plano será o meu cargo não pre-
cisar mais existir”, conclui.
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Mercado Empresa oferece consultoria 

Concursos têm novas regras
Legislação Regulamentação do Ministério da Fazenda deve coibir promoções disfarçadas 

Divulgação

desses elementos, a atividade é 
classificada como promoção, o 
que implica adequar-se a regras 
específicas. 

O artifício de chamar de con-
curso cultural uma atividade 
promocional permitia que as em-
presas burlassem normas como 
a necessidade de registro da ação 
na Caixa Econômica Federal. Is-
so também evitava o pagamento 
de uma taxa de administração e 
o valor equivalente a 20% do to-
tal do prêmio à instituição. 

De acordo com Mauro Rober-
to Martins, advogado do escri-
tório Pinhão e Koifmann, espe-
cializado em direito empresarial 
na área de tecnologia e inovação, 
agências e empresas precisarão 
ser mais cautelosas antes de co-
locar no ar promoções. “O que 
elas têm que ter como princípio 
a partir de agora é que não dá 
mais para usar o concurso cul-
tural para maquiar a promoção”, 
afirma. 

A publicação da portaria na 
última semana deve gerar mu-
dança na estratégia de empresas 
que já tinham ações do gêne-
ro programadas para o Dia dos 

Pais. “Fechamos um concurso 
cultural no Instagram para um 
de nossos clientes para o Dia dos 
Pais e a orientação do nosso ju-
rídico agora é que não dá para 
fazê-lo sem registrar como ativi-
dade de promoção”, diz Alessan-
dro Cauduro, vice-presidente de 
inovação da W3Haus. O executi-
vo, contudo, vê como positiva a 
nova determinação. “O concurso 
cultural estava deturpado. Ele 
não tinha fim promocional.” 

Somente no mês de julho, 
marcas como Nestlé, Ford, Bri-
tish Airways, Sky e Santander 
divulgaram concursos culturais 
em redes sociais como Facebook 
com exposição dessas marcas e 
de produtos comercializados por 
elas.

Os principais motivos para 
as empresas evitarem chamar 
de promocionais suas atividades 
são a burocracia que precisam 
enfrentar na instituição e os pra-
zos longos para a ação ser apro-
vada pelo banco, que pode levar 
120 dias para liberar uma cam-
panha promocional. “O que mais 
complica é a burocracia”, aponta 
Martins. “A promotora tem que 

apresentar certidões negativas 
de quitação de impostos. Isso é 
demorado e tempo é fundamen-
tal para as agências de comuni-
cação. Há campanhas que são 
criadas em dias”, observa.

ALternAtivA
Uma das alternativas à Caixa 
Econômica tem sido o registro 
de campanhas promocionais na 
Secretaria de Acompanhamen-
to Econômico do Ministério da 
Fazenda, que demanda menos 
tempo para aprovar a solicita-
ção. Para tal, é necessário que 
a promotora estabeleça parceria 
com uma instituição financeira. 
“A campanha continua como 
ação promocional, mas a solução 
diminui o prazo e a burocracia”, 
explica Martins.

A punição para empresas que 
infringirem a regra é severa: a 
multa é de 100% sobre o valor 
do prêmio ofertado e a compa-
nhia pode ficar proibida de fazer 
promoções por até dois anos. 
Vale lembrar que os concursos 
exclusivamente culturais estão 
liberados.

* Co lab orou  Joã o  Cosce l l i

Ações culturais vinculadas a produtos em redes sociais, como a da Passatempo, agora estão proibidas
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A nova regulamentação do Mi-
nistério da Fazenda, a porta-

ria nº422, trouxe novas regras 
para a distribuição de prêmios 
gratuitos a título de propaganda. 
Entre os pontos mais sensíveis 
da regulamentação, está proi-
bida a realização de concurso 
cultural atrelado a produtos ou à 
propaganda da marca promoto-
ra. Na prática, a nova regra deve 
coibir promoções disfarçadas de 
concursos culturais, atividade 
que vinha sendo amplamente 
realizada por agências e marcas.

A atualização da Lei nº 5.768, 
de 20 de dezembro de 1971, é 
vista como positiva pelo merca-
do. “Essa medida regulamenta a 
atividade promocional. Tínha-
mos promoções mascaradas de 
concurso cultural”, aponta Aldo 
Pini, diretor de planejamento 
do Grupo Talkability. Kito Man-
sano, da Ampro (Associação de 
Marketing Promocional), afirma 
que a portaria “moralizou a situ-
ação”.

De acordo com o texto, fica 
descaracterizado como exclusiva-
mente artístico, cultural, despor-
tivo ou recreativo o concurso em 
que “se consumar a presença ou 
a ocorrência de propaganda da 
promotora ou de algum de seus 
produtos ou serviços, em qual-
quer canal ou meio” ou quando o 
concurso tiver qualquer vínculo 
com a aquisição ou uso de algum 
bem, direito ou serviço.

Também não é possível reali-
zar concursos culturais em datas 
comemorativas e é proibido ro-
dar a mecânica do concurso em 
redes sociais, como o Facebook, 
ou na televisão. Sorteios de prê-
mios e adivinhações também es-
tão vetados. Se houver quaisquer 

A nova campanha de Hipoglós, criada pela Africa, mostra bebês “to-
cando” em uma banda e cantando para mostrar os benefícios da li-
nha Hipoglós Amêndoas. O filme, produzido pela Conspiração, tem 
o formato de um videoclipe e foi feito para associar a marca da P&G 
ao conforto e ao bem-estar das crianças. A trilha foi especialmente 
produzida para a marca. A ação conta ainda com a participação da 
apresentadora Angélica, embaixadora da marca. Ela protagoniza a 
série de vídeos curtos “Toque de Amêndoas”, que serão publicados 
no YouTube e no Facebook, dando dicas de cuidados para as mães.
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Latin Partners abre 
operação em SC
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 jul. 2013, p. 4. 




