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Making of

MÍDIA&MKT } O Festival de Telluride, no Colo-
rado (EUA), desafia os ‘pesos-
pesados’ Toronto e Veneza.

Um ‘avatar’ para
Quem Disse, Berenice?

MARKETING NO CINEMA

● Apesar de o conceito de mar-
keting como serviço ou ‘brand
utility’ ser novo, a ideia de esta-
belecer um vínculo com o consu-
midor por meio da oferta de um
produto extra (sem qualquer re-
lação com a atividade fim da em-
presa) data de 1900. Foi nessa
época que a fabricante de

pneus Michelin publicou seu pri-
meiro guia para motoristas, com
mapas, lista de oficinas mecâni-
cas, hotéis e postos de gasolina,
sem cobrar por isso. Mais tarde,
com o sucesso da publicação,
os irmãos André e Édouard Mi-
chelin profissionalizaram o ne-
gócio e passaram a cobrar. Ho-
je, o guia tem três versões: um
turístico para viagens longas,
um para curtas e outro
com dicas de restau-
rante.

O filme de abertura do festival de 2012 – Argo, de Ben Affleck –
ganhou o Oscar de melhor filme. Neste ano, Labor Day (foto),
com Kate Winslet, foi exibido e saiu coroado de críticas positivas.

SORTE DUPLA?

O Top Right Group – compa-
nhia britânica que inclui em
seu vasto portfólio eventos
como o Festival de Cannes
e o serviço online de tendên-
cias no varejo WGSN –
anuncia hoje, por valor não
revelado, a compra da Mind-
set, empresa que representa-

va comercialmente a WGSN
no Brasil há nove anos. A aqui-
sição faz parte da estratégia do
grupo de alcançar receita en-
tre R$ 70 milhões e R$ 90 mi-
lhões no País em três anos, se-
gundo José Papa, que dirige a
companhia no Brasil.

Líder mundial em sua catego-
ria, a WGSN é um portal que
reúne informações sobre moda,
comportamento de consumo e
design. O site é abastecido por
conteúdo produzido em inglês
por uma equipe de “caçadores
de tendências” composta por
antropologistas, designers, jor-

nalistas, entre outros. O acesso
ao portal custa entre US$ 15 mil
e US$ 20 mil por ano.

No Brasil, esse serviço come-
çou a ser entregue por meio da
empresa Mindset em 2004,

criada com essa finalidade. De
lá para cá, a empresa conquis-
tou 300 clientes na América
do Sul (270 apenas no Brasil) e
expandiu suas atividades tam-
bém para prestação de consul-

toria – um ativo que atraiu o
Top Right. A consultoria é rea-
lizada por meio de um método
que tenta entender o que mo-
ve os consumidores a se com-
portarem de certa forma ou op-
tarem por uma marca.

Consultoria. Os “laboratórios”
de experiências da empresa in-
cluem, por exemplo, a técnica
da “invasão do armário”– en-
trar na casa da pessoa para es-
tudar seu guarda-roupa e o mo-
do de combinações das peças,
segundo Andrea Bisker, sócia-
fundadora da Mindset. Esse
foi um dos métodos emprega-
dos para a Renner, por exem-
plo, em especial para o posicio-
namento de sua marca jovem

Youcom. Outros clientes da
consultoria são Leroy Mer-
lin e Hypermarcas.

“Fazemos pesquisas pro-
fundas para entrar no uni-
verso das pessoas”, diz An-
drea. O Top Right manifesta
interesse em exportar esse
estilo de pesquisa para ou-
tros países. Andrea e Letícia
Abraham, sócias na Mind-
set, continuam à frente do
negócio.

Esta não é a primeira aqui-
sição do Top Right neste
ano. Depois de abrir a opera-
ção no Brasil, em maio, a
companhia comprou a Edu-
car/Educador, maior feira
educacional da América La-
tina./ N.F.

WGSN compra consultoria de varejo no Brasil

A rede Quem Disse, Bereni-
ce?, do Grupo Boticário, está
completando um ano de ativi-
dades. Como terá 70 lojas
inauguradas em várias re-
giões do País até o fim de
2013, a empresa decidiu fazer
sua primeira campanha na-
cional – de certa forma, trata-
se de uma apresentação for-
mal da cadeia de maquiagem
à consumidora.

Para espelhar na campa-
nha publicitária a proposta
da loja – que tem um interior
mais colorido e propõe que a
cliente experimente opções
de maquiagem que desafiem
a noção do que é adequado –,
a criação foi dividida entre
quatro agências: Santa Clara,
Wieden+Kennedy, Super e

Nova Comunicação.
Do trabalho “comunitário”

surgiu a ideia da criação de uma
espécie de “avatar” para a mar-
ca. A ideia será explorada em
ações de live marketing (que se-
rão feitas na rua e no ponto de
venda), na internet e na TV.

O personagem escolhido pa-
ra representar a marca foi uma
boneca. O “avatar” começa o fil-
me de rosto lavado. Quando
passa a experimentar diferen-
tes tipos de maquiagem, a bone-
ca – que não foi batizada, mas
que a empresa admite que pode-
rá ser, naturalmente, apelidada
de Berenice – fica cada vez mais
animada, até que se transforma
numa mulher.

A campanha será veiculada
na Rede Globo, em TV aberta.

Para a veiculação nas redes por
assinatura, foram escolhidas
emissoras com uma programa-
ção mais voltada ao público fe-
minino, como GNT, Fox, Viva,

Telecine, Sony, E! e Univer-
sal Channel. Os filmes serão
exibidos a partir da próxima
quinta-feira.

Interação. Nas ruas, serão
espalhados cartazes com a
boneca sem maquiagem, que
posteriormente serão substi-
tuídos por versões “repagina-
das”. A boneca também ga-
nhará as ruas e os pontos de
venda, para que a clientela da
rede tenha contato direto
com a personagem.

Na página do Facebook da
marca, que já tem 1,5 milhão
de fãs, será criada uma ferra-
menta com a qual as consu-
midoras poderão criar bone-
cas à sua semelhança. A ideia,
de acordo com executivos da
rede, é que as clientes testem
combinações de maquiagem
inusitadas virtualmente pa-
ra depois transportá-las (ou
não) para o dia a dia da vida
real. / FERNANDO SCHELLER

Marcas buscam o lado útil da publicidade
Num momento em que o consumidor está cada vez menos ligado em comerciais, segredo é combinar discurso aos interesses de um público específico

Guia Michelin é
exemplo clássico de
utilidade ao cliente

Enpresa líder no setor
de moda pertencente
ao grupo Top Right
compra Mindset e quer
expandir mercado

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Telluride Caminho para o Oscar

Nayara Fraga

Quando Helena, a filha da em-
presária Vanessa Vulcano, te-
ve uma crise de soluço, não
havia ninguém por perto pa-
ra quem ela pudesse pergun-
tar o que fazer. Em vez de pe-
gar o smartphone e ligar para
o pediatra, Vanessa recorreu
ao aparelho para entrar num
aplicativo que reúne mães on-
line. “Como parar soluço?” A
resposta já estava lá.

O aplicativo é uma espécie
de rede social, que mescla fó-
rum de discussão com um
guia de lugares “amigáveis”
para receber crianças e serve
para ilustrar um conceito bas-
tante discutido hoje no mun-
do do marketing: a criação de
serviços que de fato tragam
algum benefício ao consumi-
dor e cuja prioridade não seja
a venda de produtos.

Foi no Johnson’s Baby Mi-
mo, da Johnson & Johnson,
que Vanessa viu a dica: enro-
lar bem o bebê numa manti-
nha, molhar um fio com a pró-
pria saliva e colocá-lo na tes-
ta da criança. “É claro que no
Google há muitos resultados
para essa busca, mas são fon-
tes muito diversas e isso aca-
ba confundindo”, diz.

A utilidade que a empresá-
ria viu no aplicativo é o moti-
vo pelo qual diversas marcas
estão abraçando novas for-
mas de falar com o consumi-
dor de hoje, que pula anún-
cios no YouTube, detesta
propagandas que saltam na
tela do computador e cadas-
tra o número do telefone pa-
ra não receber ligações de te-
lemarketing.

Um caso bem-sucedido no
Brasil é a Rádio Skol, aplicati-
vo lançado pela marca de cer-
veja que tem mais de 1 mi-
lhão de ouvintes. Assim co-

mo no da Johnson & Johnson,
nada está à venda no programa.
A rádio tem estações divididas
de acordo com gênero musical
e momento, como “sertanejo”,
“churras” e “facul”, e tem pro-
gramas próprios.

Os dois aplicativos são exem-
plos de ações voltadas para atin-
gir as pessoas num momento
bem distante do de consumo:
“No mundo móvel, há dois prin-
cipais caminhos para você cons-
truir uma relação mais íntima
com o consumidor: ou você
constrói uma solução ‘time sa-
ver’ (que economizará o tempo
dele) ou uma ‘time killer’, em
que ele pode passar o tempo e
se entreter’”, diz Leonardo Xa-
vier, presidente da Ponto-
mobi, empresa especiali-
zada em marketing
móvel.

Na rua. Apesar da
crescente impor-
tância da mobilida-
de no comportamen-
to do consumidor (o
mercado brasileiro
de celulares deve ter-
minar este ano com
50% de smartphones),
as marcas têm se esfor-
çado para ser úteis tam-
bém em pontos físicos.
As bicicletas do Itaú são
um exemplo disso. Os
moradores de algumas
cidades do País, como
Rio e São Paulo, podem
alugar a bike na rua.

Há, ainda, a possibili-
dade de unir o mundo
físico ao móvel, segun-
do Marcelo Tripoli, pre-
sidente da SapientNitro
noBrasil.Nos EUA, acom-
panhia espalhou sensores
numamontanhaparacaptu-
rarasinformações dodesem-
penhode esquiadores, que de-
poisentram noaplicativodaes-

tação de esqui para obter os
resultados, ver fotos e com-
partilhá-las nas redes sociais.

“No mundo em que vive-
mos hoje, é preciso que as
marcas falem menos e entre-
guem mais (suas mensa-
gens) pela experiência, de
modo que o consumidor sin-
ta o que elas estão propon-
do”, diz Tripoli.

Reformulação. Uma nova
estratégia de comunicação
passa, necessariamente, por
uma mudança no modo de
enxergar o próprio negócio.
A percepção das grandes em-
presas que já adotam o mar-
keting como serviço – ou
põem em prática o chamado
brand utility (utilidade da
marca, em tradução livre) – é
de que a competição hoje vai
muito além das prateleiras.

Por essa razão, convidar o
consumidor para participar

de uma experiência tem si-
do uma prática cada vez

mais comum. O aplicati-
vo da Nike registra a dis-

tância, o tempo e o rit-
mo da corrida do atle-

ta, além das calorias
perdidas na ativida-

de física. O Google
tem busca, blog, compar-

tilhamento de arquivos, ar-
mazenamento de ima-
gens, notícias, YouTube.

Trata-se de um movi-
mento em que as empre-
sas passam a ocupar um
espaço na vida das pes-
soas, segundo Fred Gel-
li, sócio-fundador da
agência Tátil. “São ne-

gócios que não nascem
pensando no lucro, mas

no quanto eles vão fazer
diferença na vida

das pessoas. O ga-
nhar dinheiro
vem depois.”

REPRODUÇÃO

‘O interessante é ver a
comunidade de mães que
compartilham dúvidas que
você não tem como tirar
com um pediatra naquela
hora. A dica do soluço não
veio da minha mãe, mas
funcionou (risos).’
Vanessa Vulcano
EMPRESÁRIA

JOSE PATRICIO/ESTADÃO

● Aplicativo social

● Moda em expansão

Ousadia.
Em filme,
boneca
ganha vida à
medida que
experimenta
novas
cores e
opções de
maquiagem

R$ 90 mi
é a receita aproximada que o Top
Right quer alcançar no País em
três anos. Seu principal negócio
no Brasil hoje é a WGSN, que pes-
quisa tendências para o varejo

300
é o número de clientes que a
WGSN tem na América do Sul –
270 apenas no Brasil. A empresa
detecta tendências da moda,
como plumas para o verão 2015

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




