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A nova campanha da Antarctica propõe um brinde ao

Rio de Janeiro, suas belezas naturais, sua história, sua

cultura. A estratégia tem como destaque a hasgtag

#brindeaorio, através da qual as pessoas podem fazer

sua homenagem à cidade nas redes sociais. Na sexta-feira à estreou em TV aberta o

filme “Brinde ao Rio” , criado pela AlmapBBDO, uma

verdadeira homenagem às coisas boas da cidade.

“Lançamos ‘Brinde’ como uma forma de exaltar

ainda mais o orgulho carioca.”, diz Taciana Ávila,

gerente de comunicação de Antarctica.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>>BATEBOLA

Qual a importância do festival de Cannes para os
profissionais que trabalham em publicidade de
uma maneira geral?

O Festival de Cannes não serve para encher a
sua barriga. Ele serve para deixar você com
mais fome.

O que o Cannes Lions 2013 tem a nos ensinar?
Que a ideia ainda tem mais poder que a
tecnologia. Os grande prêmios e os leões são
conceitualmente muito simples, eles só
utilizaram as diversas plataformas para
potencializar a ideia. Isso é muito importante
de ser percebido pois a mensagem principal,
o argumento, a abordagem, o DNA da ideia
ainda precisa ser genial. Maquiagem não
ganha nada. O conteúdo continua sendo o
grande vencedor. O George Lois disse uma
frase que resumiu o Festival de Cannes: “the
name of the game isn't technology, the name
of the game is creativity.”

Como foi o Cannes Review promovido por vocês?
O Cannes Review foi sensacional e celebrou
um momento único para nosso mercado. O
número expressivo de leões que vieram para o
Rio, incluindo um GP, contaminou todo o
mercado e mostrou que o Rio entrou na briga.
Que temos, sim, muitos talentos trabalhando
na cidade. A inspiração que o festival produz
precisa ser repassada para quem não esteve lá
e contaminá-los com a alegria de ter sua ideia
reconhecida mundialmente. E mais: um leão
em Cannes não é mais um prêmio de dois ou

Uma História,
Muitas Vidas
A FGV lançou na internet
um projeto que conta
com depoimentos de ex-
alunos como o
empresário do grupo PA,
Abilio Diniz, o ex-
presidente do Banco
Central, Gustavo Loyola,
o diretor do LinkedIn no
Brasil, Osvaldo Barbosa,
da presidente da
Empresa Olímpica
Municipal do Rio de
Janeiro, Maria Silvia
Bastos, do membro do
conselho do Grupo
Votorantim, José Ermírio
de Moraes Neto, entre
outros.  Desenvolvido
pela Diretoria de
Comunicação e
Marketing e produzido
pela Agencia3, o projeto
“Uma história, muitas
vidas” mostra um pouco
da trajetória e como a
FGV foi importante na
vida das pessoas. Os
depoimentos estão
disponíveis em:
www.fgv.br/depoimentos

NO AR: #BRINDEAORIO

Liderança  – a FGV realiza hoje a 6a Lid-

erança e Capitalismo Consciente, com

palestra de Abilio Diniz, presidente do

conselho de administração do Grupo

Pão de Açúcar e presidente do conselho

de administração da BRF.

Congresso – Hoje e amanhã, no Wind-

sor Barra, a discussão gira em torno de

grandes marcas e propriedade intelec-

tual. Saiba mais sobre o XXXIII Congres-

so Internacional da Propriedade Intelec-

tual em: http://www.abpi.org.br.

Fórum - A DinsmoreCompass é uma das

patrocinadoras do Fórum Global de

Gerenciamento de Projetos, que aconte-

cerá a de 19 a 22 de agosto, no Centro de

Convenções SulAmérica, no Rio de

Janeiro.

Mídia -  A NBS tem duas novas profis-

sionais na área de mídia do grupo de

Petrobras e Petrobras Distribuidora, sob

o comando de Fátima Rendeiro: Amália

Bina Machado (ex-DPZ e F/Nazca) e

Daniella Oliveira (ex-Artplan, JWT e

F/Nazca).

Redação – O 8o Encontro de Redação

Publicitária será realizado no dia 20 de

setembro, pela Alap, na Casa de Rui Bar-

bosa. Mais em: www.alaprio.com.br.

Cancelamento - A Associação Brasileira

de Propaganda (ABP) decidiu cancelar a

realização do seu Festival Brasileiro de

Publicidade, que seria realizado entre 24

e 26 de outubro deste ano em Campos do

Jordão, no Estado de São Paulo. A enti-

dade vai reavaliar o formato do evento.

MIX

Criatividade é o nome do jogo”

❞

Abap anuncia novidades em Brasília
Em reunião nacional na última sexta-feira, em Brasília, o presidente da Associação
Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), Orlando Marques, anunciou a criação
de dois comitês: um é tributário, para orientar as agências a lidar com cobrança de
impostos sobre serviços de terceiros contratados por elas,  e o outro é digital, para
colaborar com as empresas na convergência digital.  Durante o encontro, houve uma
apresentação de Dominique Vancraeynest, global head de business development da
GFK, empresa de pesquisa alemã que chega ao Brasil. Marques também lançou o
prêmio Aliança de Fidelidade entre anunciantes e agências, com entrega prevista
para o dia 29 de outubro. O encontro incluiu ainda apresentação, por Clóvis Speroni,
diretor regional Nordeste da entidade, da campanha para a Semana Nacional de
Execução  Trabalhista, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, criada pela
agência Staff, por solicitação da ABAP. O filme e o primeiro dirigido por Ian SBF, do
grupo Porta dos fundos. A semana, que ocorre entre 26 e 30 de agosto, tem como
objetivo desafogar os Tribunais de Justiça do País e a campanha tem apoio e
patrocínio da entidade.

Luís Claudio
Salvestroni, presidente
do Clube de Criação do
Rio de Janeiro e diretor de
criação da Agência3.

Negócios  &  Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br

DA REDAÇÃO

O faturamento real das
micro e pequenas em-
presas (MPEs) de São
Paulo apresentou au-

mento de 3,6% no primeiro
semestre de 2013 em relação a
igual de 2012 – já descontada
a inflação. Apesar de positivo,
o resultado indica uma desa-
celeração no ritmo de expan-
são da receita das MPEs pau-
listas. Para efeito de compara-
ção, nos primeiros seis meses
de 2012, o avanço havia sido
de 7,6% frente a igual período
de 2011. Os dados fazem parte
da pesquisa do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas de São Pau-
lo (Sebrae-SP).

De janeiro a junho, as MPEs
paulistas faturaram R$ 268,6
bilhões, R$ 9,3 bilhões a mais
do que no primeiro semestre
de 2012. Só em junho, a receita
foi de R$ 43,5 bilhões, R$ 912
milhões a mais do que igual
período de 2012, o que confi-
gura alta de 2,1%. Em relação a
maio, houve queda de 8,4%, ou
cerca de R$ 4 bilhões a menos.

“A desaceleração pode ser
explicada pelo ritmo mais
modesto de crescimento da
atividade econômica e pelas
incertezas do setor, como a
desvalorização cambial e o
aumento da inflação”, afirma
o diretor-superintendente do
Sebrae-SP, Bruno Caetano,
lembrando que esses fatores
afetam diretamente os pe-
quenos negócios.

Na análise por nicho de ne-
gócios, o comércio apresentou
o melhor resultado no semes-
tre, com crescimento de 4,9%
ante igual período de 2012. Já
os setores de serviços e indús-
tria elevaram o faturamento
em 2,8% e 1,4%, respectiva-
mente, na mesma base de
comparação. “O resultado mais
modesto da indústria é conse-
quência dos problemas de
competitividade da economia
brasileira”, avalia Caetano.

Em relação às regiões do es-
tado, enquanto o ABC apre-
sentou crescimento de 11,5%
no faturamento do semestre
frente aos seis primeiros meses

de 2012, a capital paulista teve
alta de 6,5%. Já a Região Metro-
politana e o interior viram suas
receitas se expandirem 5,3% e
1,8%, respectivamente.

Emprego

“Se considerarmos apenas
junho, o índice de faturamen-
to representa o melhor resul-
tado para o mês desde 2001, o
que se deve, em grande parte,
ao bom nível de consumo no
mercado interno, o que man-
tém o desempenho dos pe-
quenos negócios em nível re-
lativamente elevado”, explica
o consultor do Sebrae-SP, Pe-

dro Gonçalves.
No primeiro semestre de

2013, houve aumento de 0,8%
no total de pessoal ocupado
nas MPEs paulistas ante aos
primeiros seis meses de 2012.
O indicador reúne sócios-pro-
prietários, familiares, empre-
gados e terceirizados. Na mes-
ma base de comparação, o ren-
dimento real dos empregados,
que inclui salários e outras re-
munerações, cresceu 8,2%, en-
quanto o valor da folha de salá-
rios subiu 6,5%.

A maioria (55%) dos donos
de micro e pequenas empresas
em São Paulo espera estabili-
dade no faturamento da sua

empresa nos próximos seis
meses, mostra o levantamento
do Sebrae-SP. Em julho, os em-
presários que acreditavam em
melhora nos negócios eram
26%, o que representa uma
queda ante a julho de 2012,
quando 32% previam cresci-
mento na receita.

Quanto ao nível de ativida-
de da economia, 49% dos em-
presários falam em manuten-
ção. Em julho de 2012, esse
grupo representava 53% do to-
tal de pessoas entrevistadas. A
maior variação, no entanto,
ocorreu na opinião dos que es-
peram piora, que passou de
10%, em julho do ano passado,

para 21% em 2013.
Na opinião de Caetano, a

mudança nas expectativas dos
empreendedores paulistas
acompanha a perspectiva dos
economistas. “Houve aumen-
to do pessimismo dos analis-
tas de mercado em relação à
economia do País”, disse o di-
retor-superintendente do Se-
brae-SP, destacando que a ex-
pectativa de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB),
detectada pelo último levan-
tamento divulgado pelo Ban-
co Central, caiu de 3,3%, em
janeiro, para 2,24%.

Incertezas

De acordo com Caetano,
junho de 2013 ficou marcado
pelo aumento das incertezas
em relação à economia brasi-
leira devido à desvalorização
cambial, bem como pelas ma-
nifestações populares. Ele
lembra ainda que a alta do dó-
lar faz com que produtos co-
tados na divisa norte-ameri-
cana fiquem mais caros em
real, o que pode impactar di-
retamente na inflação.

O consultor do Sebrae-SP,
Pedro Gonçalves completa
ressaltando a importância de
que a inflação se mantenha
sob controle. “O controle dos
preços contribui para a ma-
nutenção do poder de com-
pra da população,  favore-
cendo o consumo interno,
que é o principal mercado
das MPEs”. (Com informações
do Sebrae-SP)

Freio na expansão das MPEs
FATURAMENTO

três criativos. Hoje é uma
conquista de várias pessoas,
vários departamentos e
vários CNPJs diferentes. Isso
é tão bom para o mercado
de criação... Um leão
precisa ser visto como uma
conquista de todos os
envolvidos para que as
barreiras caiam e que o
critério evolua. O
verdadeiro sucesso só existe
quando é dividido desde o
início com todos.

Como foi o primeiro encontro
“Baixo CCRJ”?

O Baixo CCRJ resgatou um
encontro tradicional do
mercado, só que agora de
um jeito um pouco
diferente, pois tem a
participação de pessoas
extremamente criativas que
não trabalham com
publicidade. A ideia é
oxigenar nossas ideias e ele
não foi criado apenas para o
pessoal da criação. Levamos
para o mesmo palco, para
um bate-papo da mais alta
qualidade, o Octávio
Guedes, diretor de redação
do jornal Extra e âncora
CBN Rio, o Ian Sbf, diretor
do Porta dos Fundos e da
Yes Filmes, e o Antônio
Tabet, que além de ser o
Kibeloco também é ator e
roteirista do Porta dos
Fundos. Foi engraçado,
instrutivo e bem diferente.
Agora precisamos
continuar com a
programação mensal e o
CCRJ precisa da ajuda de
todo o mercado e da
influência de seus
profissionais para levarmos
sempre pessoas
interessantes para o palco.

A desaceleração
pode ser explicada
pelo ritmo mais
modesto de
crescimento da
atividade econômica
e pelas incertezas
do setor, como a
desvalorização
cambial e o aumento
da inflação.”
Bruno Caetano
Diretor-superintendente do Sebrae-SP

DIVULGAÇÃO

A receita das micro e pequenas empresas de São Paulo subiu 3,6% no primeiro semestre. Apesar de positivo, resultado
indica uma desaceleração no ritmo de expansão, já que, em 2012, a alta registrada foi de 7,6% ante o ano anterior 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 ago. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




