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Deu o que falar, e não era para ser diferente, alcançamos o que havíamos prometido, a PROPULSÃO chegou!

Depois de um pouco de mistério, com teaser pelos corredores e na internet e de um novo formato de distribui-
ção, a comunidade casperiana pode conhecer o que fizemos de novo e, de quebra, acompanhado de nosso tão 
querido irmão mais velho, o laboratorial ESQUINAS, renovado na proposta, sempre preocupado em trazer 
coisas novas. Palmas para todos nós!

Inovar, esta é palavra. Recebemos elogios, críticas, sugestões e observamos tudo o que poderíamos 
incrementar ainda mais no nosso órgão laboratorial. Sei que não é fácil agradar a todos, mas respeitamos o 
que todos disseram e foi disso que surgiu a segunda edição renovada.

Todo mundo ouve, vê e assiste aos filmes de Cannes, mas como são realmente os bastidores do mais famoso 
festival de publicidade do mundo? Fica difícil de saber de longe.  Fomos até lá, com a colaboração do profes-
sor Toshio, e as primeiras páginas desta edição representam a mais pura vontade de um dia poder participar 
desse evento. 

Quer saber onde os alunos estão estagiando? E a difícil tarefa de conseguir o estágio? Leiam e sigam os 
passos de quem já conseguiu espaço ao sol.  Continuando nossa escala internacional, fomos virtualmente até 
Londres e de lá ouvimos as últimas de nosso ex-aluno Valter Klug sobre sua saga no Velho Mundo.

Integração é a palavra de ordem, e dela os bons resultados surgem sempre. Ouvimos o professor Cláudio 
Arantes sobre a parceria no Projeto Cidadão, sempre muito elogiado por todos que participam. Nos eventos, 
dever cumprido: cobrimos a 4º. Semana de Propaganda e trouxemos um pouco das novas tendências do mun-
do da Propaganda, e o tema caiu como luva naquilo que pretendíamos. 

Se a sua área é criação, então aprenda um pouco mais com Milton Mastrocessário, vulgo Cebola. Do início 
aos 12 anos de idade até a experiência internacional, ele falou o que “você” precisa saber para conseguir seu 
tão sonhado lugar entre os criativos. Em se tratando de fotos, os ensaios se superam a cada dia: O Brilho, 
coordenado pelo professor Claudinei, e Perfil, pelo professor Toshio, trabalham a estética e a criatividade sob 
o olhar da fotografia.

Na seção sobre pesquisa, o professor Walter Freoa trata do comércio eletrônico, e nossa aluna Lucilene Isler 
fala sobre promoção, focada em eventos esportivos. Como gostamos de ousar, fomos até Relações Públicas 
e, de lá, Sandro Takeshi fala das Saudades da Cásper. Um ex-aluno falando da experiência vivida nos últimos 
quatro anos de sua trajetória como aluno do curso de Relações Públicas. 

Em portfólio, trouxemos o que o mundo já viu. O trabalho dos alunos do 3º ano publicado no site da revista 
internacional Archive, prova de que estamos conquistando o mundo.

Já em charges, a humorada visão de um aluno prestes a entregar o seu Projeto Experimental, que, para o 
desgosto do editor, todos insistem em chamar de TCC! Já em leituras, a professora Vilma contribuiu com  
comentário sobre um livro importante: “Criatividade - espremendo a laranja”, mais uma boa dica para os 
criativos. Olhem, futuros criativos em todas as áreas, sem querer, a revista está recheada de bons conselhos, 
portanto aproveitem. Dizem que, quando o produto é ruim, falamos para algumas pessoas, mas, quando ele 
é bom, disparamos a comentar. Estou fazendo a minha parte. Divirtam-se com a leitura.

O Editor.
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foto: Claudinei Nakasone

O CURSO DE PP NA CÁSPER

Profa. Ms. Vilma Schatzer
Coordenadora do Curso de 
Publicidade e Propaganda

Vamos começar sem rodeios: a Faculdade 
Cásper Líbero ganhou o Prêmio Luiz Beltrão 
de Ciências da Comunicação, na categoria 
de Faculdade Paradigmática. Então, vem a 
pergunta inevitável: “E daí?”. O Portal Luiz 
Beltrão explica muito bem. “O prêmio foi 
instituído pela assembléia comemorativa 
dos 20 anos de fundação do INTERCOM 
– Sociedade Brasileira de Estudos Inter-
disciplinares da Comunicação. A finalidade 
é reconhecer a qualidade do trabalho 
acadêmico realizado nas universidades ou 
centros de pesquisa, valorizando a atuação 
individual, em grupo e coletiva. Sua meta 
é sinalizar anualmente para as novas 
gerações quais pessoas ou instituições  
oferecem contribuições relevantes ao 
campo das ciências da comunicação.” 
Isso é ser paradigmático, ou seja, alguém 
ou algo que é referência para outros.

Luiz Beltrão de Andrade Lima nasceu em 
Olinda, em 8 de agosto de 1918, e faleceu em 
Brasília, em 24 de outubro de 1986. Ele foi 
o fundador do primeiro centro de estudos 
brasileiro dedicado à área da Comunicação 
Social. Também foi o primeiro doutor em 
Comunicação no Brasil e responsável 
pela primeira revista brasileira de estudos 
comunicacionais: a Comunicação & 
Problemas (logo se vê no nome da revista 
a razão de tantas pesquisas até hoje, pois 
são muitos os problemas nesse campo). 

Para quem quiser saber mais, veja o Portal 
Luiz Beltrão, que aparece fácil no Google. 
Este prêmio foi uma conquista importante 
de 2007 para toda a comunidade casperiana.

Importante para nós, do curso de PP, 
também foi a 4ª Semana de Propaganda. 
Cabe aqui informá-los de que este 
evento vem atraindo a atenção de muitos 
profissionais de destaque no mercado, que 
estão se prontificando a vir dar as palestras 
assim que são contatados pela Coordena-
doria de PP. Além do conhecimento e da 
atualização trazidos de bandeja para todos 
os alunos ouvintes, a partir da Semana 
foram gerados contatos mais estreitos 
entre palestrantes, mercado e faculdade.  

Essa aproximação se faz muito útil quando o 
assunto é conseguir clientes para a execu-
ção dos nossos Projetos Integrados. Com a 
abertura de muitos cursos de Publicidade e 
Propaganda por aí, há cada vez mais alunos 
tentando ganhar clientes para fazerem seus 
TCCs (vou aderir a este nome por força da 
expressão popular entre os alunos, mas eu 
prefiro Projeto Experimental, nossa primeira 
marca). E o nome Cásper Líbero tem sido 
um apoio na aproximação inicial dos alunos. 
Claro que o transcorrer da relação aluno-
cliente depende da competência do primeiro 
e da disponibilidade do segundo. Quando 
se dá um bom relacionamento, os projetos 
realmente contribuem para a comunicação 
do cliente, veja o caso do Bar Brahma, 
cliente do Projeto Vivencial de 2005. 
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Na semana passada li no Meio & Mensagem 
que o bar está sendo inovado, com a 
abertura de um Centro Cultural. Este 
foi o assunto do nosso Projeto Vivencial 
daquele ano. Muitas das ações anunciadas, 
me lembro bem, foram sugeridas e 
planejadas pelos nossos alunos. Pena 
que o nome da faculdade não foi men-
cionado, mas, para quem tiver dúvidas, é 
só olhar nos books da Coordenadoria. 

Como já disse anteriormente, a concorrên-
cia do curso de Publicidade e Propaganda 
da Cásper Líbero aumentou muito nos três 
últimos anos, com abertura de novos cursos 
com fortes investimentos em tecnologia, 
por essa razão, não é de se estranhar muito 
termos tido três estrelas na avaliação do 
Guia do Estudante da Editora Abril, lem-
brando que a avaliação não é feita a partir 
de alunos, mas sim de um questionário 
distribuído entre professores-consultores 
de outras instituições e outro questionário 
respondido pela Coordenadoria. 

Assim, estamos afinando cada vez mais 
nossos esforços pedagógicos, com novos 
professores, mudando projetos, atualizando 
conteúdos programáticos, estreitando 
relações com os alunos, mudando grades 
e aguardando ansiosamente novos inves-
timentos na infra-estrutura da faculdade 
por parte da Fundação. Algumas melhorias 
já estão acontecendo, mas sabemos que 
temos muito a conquistar nessa área. 
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Por Toshio Yamasaki
Fotos: Alexandre de Oliveira

CANNES 
LIONS

O mais badalado e respeitado festival de publicidade, 
o Cannes Lions, é visto por muitos como um distante 
paraíso dos publicitários mais glamourosos do mundo. 
Esse acontecimento da Riviera Francesa, ao ser 
explorado dia a dia, revela agradáveis surpresas. 
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Todo ano a cena se repete. Na segunda 
quinzena de junho, a Meca dos publicitários 
é a Riviera Francesa, na pequena cidade 
litorânea de Cannes. Neste ano, foram 11 
mil participantes. Lá acontece o festival de 
publicidade mais badalado e respeitado 
do mundo. A cidade de Cannes é famosa 
por abrigar festivais, e o mais famoso é o 
de cinema, que acontece antes do Cannes 
Lions. Durante uma semana, a cidade 
abriga em seu cenário cinematográfico 
muito burburinho, festas, alegrias, de-
cepções e muito trabalho. Para entender 
um pouco mais, vamos acompanhar 
todos os dias da semana do Festival 
Cannes Lions, o Oscar da Publicidade.

CHEGADA

Quando chega a sexta, alguns pensam em 
arrasar, agitar, fazer acontecer,  mas calma. 
É sexta-feira, e o agito ainda não começou. 
A cidade está vazia, e a coisa começa 
mesmo a embalar a partir de segunda. No 
sábado já é possível fazer o credenciamento, 
dá para notar porque algumas pessoas já 
circulam pelas calçadas com o crachá no 
pescoço e a sacola do Festival. Na sacola, 
vários folders, a camiseta do Festival, mais 
uma ou outra coisa que dá para aproveitar. 
Durante a semana serão muitas pessoas 
circulando na cidade com crachá e sacolas. 
Andando pela calçada, dá para encontrar 
alguns publicitários e jornalistas brasileiros. 
Você já fica sabendo quem teve as malas 
extraviadas no vôo de São Paulo a Paris. 
O idioma e a sua presença ali em Cannes 
tornam a aproximação com outro brasi-
leiro mais fácil. Você pode trocar algumas 
impressões com Nizan Guanaes, Alexandre 
Gama, João Livi, Pedro Cabral, nomes 
graúdos; e também com jovens diretores 
de arte, redatores, planejadores, enfim. 

Toda a classe publicitária de todo 
o mundo está presente ali e, como 
a cidade é pequena, não é difícil 
embalar uma conversa com eles.

DOMINGO

Para quem é aficionado em palestras, no 
domingo os seminários começam a partir 
das 10h. Você pode também conferir a 
exibição dos filmes. São 29 categorias. 

Nesse dia você encontra mais gente e 
percebe que muitos chegaram à Europa 
há mais de uma semana, mas, antes de 
baixar em Cannes, estavam em outras 
cidades próximas, com exceção dos jurados, 
que costumam chegar uma semana 
antes e já se enfiam nos trabalhos.

História. O Festival de Cannes nasceu 
de uma iniciativa de alguns produtores 
de comerciais que resolveram se reunir 
para trocar informações e, num desses 
encontros, resolveram exibir os rolos de 
comerciais que produziam. Três anos 
depois, em 1953, surge a SAWA, Screen 
Advertising World Association, e nasce ali 
o Festival de Cannes. No início, a mostra 
foi aberta ao público interessado e era 
realizado no antigo Palácio de Cannes. Um 
ano depois, foi transferido para Veneza. Até 
meados de 80, as duas cidades se alterna-
vam na promoção do evento. Em 1969, a 
organização dividiu os filmes em categorias 
e passaram a entregar os leões de ouro, 
prata e bronze. A estatueta é uma referência 
aos leões alados da cidade de Veneza.

Outras categorias. Em 1992, foi instituída 
a categoria Press and Poster (anúncios 
impressos e outdoor) e, no ano seguinte, 
incorporado sangue novo com a categoria 
Young Creatives. Hoje são dez categorias 
(Filmes, Press, Outdoor, Young Creatives, 
Direct, Promo, Media, Radio, Cyber e Tita-
nium), além do prêmio de Agência do Ano 
nas categorias Direct, Mídia, Interactive e 
Network. Para 2008, já se fala na incorpora-
ção de Design e também Relações Públicas.

SEGUNDA

 O Palais está oficialmente aberto. 
Começa a correria. A sala de imprensa 
está abarrotada de jornalistas. São poucos 
computadores para muitos profissionais, 
mas muitos levam seus notebooks e 
os conectam nos pontos de internet ou 
wireless. Suco de laranja, Coca-Cola, 
águas São Pelegrino e Perrier e um café 
aguado estão à disposição dos jornalistas. 
A entrada ali é controlada, mas não tão 
rigorosa quanto na entrada principal, onde 
todas as bolsas são revistadas, crachás 
conferidos e detectores de metal acionados. 
No final do dia acontece a premiação da 
categoria de Promoção e Marketing Direto.

Turismo. No começo da semana ainda é pos-
sível fazer um passeio nas cidades ao redor 
de Cannes. De preferência, alugue um carro. 
São várias opções, desde a luxuosa Mônaco 
até a charmosa San Paul de Vance, um 
vilarejo incrustado numa montanha. Você 
pode também fazer o roteiro dos perfumes. 

Mariana Sá, jurada na categoria Outdoor 2007.

Geraldo Rocha Azevedo, presidente do Juri de Promo.
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gente bêbada, muita gritaria e, para quem 
quer comer, tem casa de sanduíche que 
abre a partir das 3 da manhã para atender 
a esta clientela. De vez em quando, rola 
umas brigas e umas discussões. Diz um 
boato que, neste ano, um dos ganhadores 
de um leão de ouro, de tão bêbado, 
enterrou o troféu na praia e no dia seguinte 
estava como louco à procura do prêmio.

QUARTA

Cerimônia de premiação das categorias 
Press, Cyber e Youngs. Sempre de 
manhã, rola uma coletiva de imprensa 
para anunciar os vencedores. Durante 
o Festival, muitas especulações são 
feitas. Muitas vezes você cruza com 
jurados brasileiros e jornalistas que trazem 
informações quentinhas. Já é possível 
ouvir quais comerciais brasileiros estão no 
shortlist, mas hoje é dia de leão brasileiro. 
Tradicionalmente, o Brasil sempre leva 
alguns leões de ouro na categoria Press.

Young Creatives. A delegação de youngs 
brasileira gira em torno de 20 participantes. 
A viagem é patrocinada pelas agências, 
e o critério de escolha são concursos em 
que os melhores ganham as vagas. 

Raphael Sampaio, dono da revista 
About, costuma distribuir seu Guia 
de Cannes para os brasileiros que 
encontra. Lá você acha tudo.

ONDE COMER

As opções são muitas. Ao lado do Palais, 
você pode ir ao trailer da praia e aproveitar 
para ver aquele mar maravilhoso com vários 
iates luxuosos, mas a praia não chega aos 
pés das brasileiras. A água é gelada, e a 
areia cheia de pedrinhas. Se quiser, você 
pode ver algum topless, mas cuidado, você 
pode ver coisa que seria melhor não ter 
visto, já que o topless também é praticado 
pelas senhoras da 3ª e da 4ª idades. Mas, 
voltando às opções onde comer, em média, 
gasta-se de 15 a 30 euros para comer uma 
massa, uma pizza ou um prato modesto 
mais a bebida. O lugar mais charmoso de 
Cannes é a ladeira Peloran, carinhosamente 
apelidada em referência ao Pelourinho 
de Salvador, na Bahia. Lá concentram-se 
vários restaurantes. No jantar, nas mesas 
das calçadas, pode-se encontrar Adriana 
Cury (McCann), Sergio Valente (DM9), etc. 

TERÇA

Hoje também é dia de premiação: Radio, 
Media e Outdoor, mas o assunto mais 
comentado é quem vai à festa de abertura 
do Festival. Só entra quem tem o convite. 
Para os jornalistas, somente a categoria 
A dá direito ao convite. Para os delegados 
(publicitários), o convite é vendido à 
parte. A festa acontece na praia, em 
frente ao Hotel Carlton, um Copacabana 
Palace muito melhorado. Só para lembrar, 
estamos no verão europeu, e o calor, às 
vezes, é insuportável. No convite, o traje 
pede black-tie. Meia dúzia, entre mil, 
circulam empertigados no black-tie, mas 
são marinheiros de primeira viagem. Todo 
mundo vai como quer. Nesse mesmo dia, 
ao lado, também na praia, acontece a festa 
oficial dos Youngs (jovens publicitários até 
28 anos). Nos próximos dias, os Youngs 
brasileiros, holandeses, espanhóis e 
outros também organizarão suas festas.

Hora de conhecer os limites das pessoas. A 
música é animada. Depois das 11h, o pessoal 
começa a dançar; a bebida é abundante, 
muita comida e muita gente bonita. Mas 
a festa termina às 2 horas da manhã. 
Tudo acaba: música, bebida e só sobra a 
reclamação de pessoas querendo mais 
bebida e mais música. O jeito é esticar até o 
Hotel Martinez. O bar e a rua ficam lotados. 

O Hotel Martinez fica numa esquina da 
avenida beira-mar, e, na outra, num outro 
bar, as pessoas também se aglomeram, 
formando uma massa só. No hotel, a cerveja 
long neck sai por 10 euros, no outro bar 
por 6. A taça de champagne, 15 euros. Os 
brasileiros têm um cantinho onde é possível 
ver os principais figurões da propaganda 
brasileira trocando idéias e fazendo negó-
cios. O burburinho atravessa a madrugada. 
Às quatro da manhã, muitas garrafas de 
cerveja quebradas e jogadas na rua, muita 

Vencedores na categoria Press da Agência Neogama

Hotel Martinez
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QUANTO CUSTA

Categoria Euro Dólar Real

Delegado 2.260 2.893 6.046 

Delegado + Acomp. 2.762 3.536 7.390

Delegado 3 dias 1.524 1.951 4.079

Delegado 4 dias 1.913 2.449 5.118

Young Creative Full 1.136 1.454 3.039

Young Creative 4 dias 633,88 811,31 1.695

Student 598,00 765,38 1.599

Film 580,00 742,34 1.551

Press 310,00 396,77 829,25

Outdoor 310,00 396,77 829,25

Media 340,00 435,17 909,50

Marketing Direto 340,00 435,17 909,50

Radio 210,00 268,78 561,75

Cyber 310,00 396,77 829,25

Titanium 1.000 1.279 2.675

Promo 340,00 435,17 909,50

Cinco deles participarão nas categorias 
Press, Cyber e Filmes. É a única categoria 
na qual os participantes criam peças, 
durante o Festival, a partir de briefings 
distribuídos no início da semana e são 
avaliados na seqüência. No Palais, existe 
uma sala só para eles. Em filmes, eles 
criam os roteiros e filmam com um celular.

Palais Du Festival. O que se passa dentro do 
Palais? Seminários, workshops, exibições 
de comerciais. Muita gente circulando entre 
os corredores, muita gente olhando os 
trabalhos de Press, Outdoor, Promo e Direct 
nos espaços reservados para as exposições. 

Cannes é hoje um verdadeiro festival de 
negócios. Empresas como MSN, Corbis, 
agências, produtoras e várias outras 
investem pesado no Festival, montam 
estandes e distribuem brindes.

Internet. Para acessar a internet e 
ver os e-mails, o MSN dispõe de um 
lounge com vários computadores, mas 
o acesso é limitado a 30 minutos. 

Nos seminários, fique atento aos temas. 
Muitas tendências e demonstração de 
cases de sucesso. Nas salas de exibição, 
os comerciais são exibidos por categorias. 
Nas primeiras seções, todos os comerciais 
inscritos são exibidos. A partir da sexta, 
o shortlist é exibido, e, para o bom 
criativo, a presença é obrigatória. Muita 
gente vai dormir cedo na quinta para 
ficar na fila e pegar um bom lugar.

QUINTA

Hoje não tem premiação. Só no sábado. 
Hoje é dia do shortlist de filme e Titanium. 
À noite, é dia das festas dos Youngs 
brasileiros. Neste ano, deu azar, a festa do 
portal Terra num iate ancorado ao lado do 
Palais abafou a festa dos Youngs. Todos 
os brasileiros estavam lá no Terra. A festa 
foi organizada pela B/Ferraz, que não 
economizou e contratou várias modelos 
para encantar a festa. O DJ foi Boy George, 
mas pintou um boato de que ele teve 
que ser hospitalizado, pois abusou um 
pouco, passou mal e foi levado embora.

SEXTA

Dia de ver o shortlist. Festa da DDB na praia 
e da Leo Burnett no final da praia. Detalhe, 
na festa da Leo, um bondinho circula a 
beira-mar para pegar os convidados. 

O convite é uma coleira prateada com 
um acrílico verde, que é escaneado na 
entrada. As bebidas são servidas em 
copos verdes fluorescentes. É, atu-
almente, a festa mais badalada.

Na sexta, muita gente começa a deixar 
a cidade. Já saiu o shortlist de filmes 
e Titanium, e quem tinha esperança 
e não está na lista não fica para 
presenciar o sucesso dos outros. A 
maioria dos youngs também já se foi.

SÁBADO

Dia da festa de premiação das 
categorias Filmes, Titanium e Youngs. 
Nessa cerimônia, também é feita a 
homenagem ao Anunciante do Ano e 
a entrega da Palm d’Or para a melhor 
produtora de filmes. Logo depois, é a 
festa de encerramento, que termina 
com uma chuva de fogos de artifícios. 
Oficialmente está encerrado o festival.

Em sentido horário: Carlos Nascimento, Marcelo Silva / Rede Globo 
e Luca Cavalcanti / Bradesco

Hugo Rodrigues, jurado da categoria Cyber e Fernanda Romano

Pedro Cabral, presidente da Agência Click
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Por Tamires Hopfgartner e 
Rodney Nascimento

LONDON,
LONDON!

Valter Klug

Casperiano formado em 2003 em Publicidade, 
Valter Klug começou sua carreira como estagiário 
da Acic - Agência de Comunicação Integrada da 
Cásper - e logo já estava envolvido com Internet.  
Em seguida, abriu sua própria agência interativa 
e no final de 2001 foi para a Agência Click. Pes-
quisando vagas no exterior em diversos fóruns 
pela rede, foi entrevistado e recebeu a proposta 
de trabalhar em Londres. Após muita papelada e 
correria, Klug conseguiu se firmar no exterior. 

Acesse o blog do Walter Klug:  
http://behindthefog.wordpress.com

A dica de Valter para quem está começando: 
www.cpluv.com ou www.monster.co.uk 
Tenha um perfil no www.linkedin.com 
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Propulsão: Como foi sua trajetória 
profissional no Brasil?

Valter Klug: Eu me formei em Artes 
Gráficas com especialização em Design 
Gráfico no Senai, em 1998. Estagiei na área 
gráfica nesse ano e ingressei no curso de PP 
na Cásper em 1999. Foi no primeiro ano que 
eu consegui uma vaga para estagiar na Acic. 
Lá conheci uma equipe de estagiários muito 
boa, e juntos resolvemos estudar internet e 
Flash, que era algo que estava começando 
a despontar no Brasil. Montamos uma agên-
cia de free-lances, a WhatUC, que durou 
dois anos e funcionava paralelamente aos 
nossos respectivos trabalhos. Em 2000, saí 
da Acic rumo a UmaCentral, uma agência 
interativa bem pequena que funcionava 
numa garagem. Fiquei lá concomitan-
temente com a WhatUC por um ano e 
meio e, no fim de 2001, fui chamado para 
estagiar na AgênciaClick. Um ano depois, 
fui efetivado como assistente de arte e tive 
a oportunidade de desenvolver trabalhos 
para grandes clientes. Participei de festivais 
internacionais e obtive boa experiência 
em uma agência de estrutura grande (para 
os padrões do mercado interativo). 

D
iv

ul
ga

çã
o



Em 2003, saí da AgênciaClick e fui para a 
Euro, onde trabalhei com mais clientes 
internacionais, participei de outros festivais 
e tive a oportunidade de conquistar diversos 
prêmios, como, por exemplo, dois cyber 
lions em Cannes. Em 2004, fui promovido a 
diretor de arte, atendendo a clientes como 
Kaiser, Sol, Bavaria Premium, Tim e Intel. 

Propulsão: Qual foi a influência da 
Cásper na construção de sua carreira?

VK: No terceiro ano na Cásper, houve uma 
mudança na grade de professores, e a minha 
turma foi a primeira a ter aula com o PJ 
Pereira, diretor de criação da AgênciaClick 
na época (e hoje na AKQA). Ele mudou o 
estilo da aula e a cada dia levava da agência 
um profissional especialista de cada área 
para nos dar aula. Foi nessa época que 
pintou o estágio na Click. Aquela agência 
sempre valorizou muito os profissionais 
vindos da Cásper (eu também percebi isso 
na Euro). A Faculdade tem histórico de 
ótimos profissionais na área de publicidade 
interativa. Portanto, estudar lá já dava um 
aval na hora de conseguir um emprego. 

Propulsão: Quando e como surgiu a 
oportunidade de ir para o exterior?

VK: A partir do começo do ano passado, 
comecei a participar de alguns fóruns 
internacionais de publicidade, comunidades 
de design, etc. Foi nesses lugares que 
comecei a ver anúncios de vagas no exterior 
e a correr atrás disso. Passei por diversas 
entrevistas por Skype, com três agências 
diferentes, em Londres, Nova York e Sydney. 
A de Londres rendeu frutos e foi seguindo 
por diversas áreas da agência (recrutadora, 
diretor de criação, CCO), e, em março de 
2007, recebi a proposta. Tive que correr 
atrás da papelada, do visto, do casamento 
e, enfim, em maio finalmente viemos para 
cá. Todo o processo de entrevistas, work 
permit e visto de trabalho durou quase um 
ano (por isso, se alguém quiser vir trabalhar 
na Europa e tiver a possibilidade de tentar 
dupla cidadania, é legal correr atrás disso 
o quanto antes. O pessoal daqui valoriza 
muito quem tem cidadania européia). E 
agora estou aqui, trabalhando na Sapient 
UK, curtindo muito toda essa mudança. 

Propulsão: Quais características do 
mercado brasileiro fariam você desistir 
de aceitar a proposta de Londres? 

VK: O mercado brasileiro não tem a mesma 
verba que o mercado europeu, e isso é fato. 
Logo, as agências precisam sobreviver e 
dar lucro. Por isso, o pessoal reclama tanto 
de virar noite, de se matar de trabalhar, do 
ritmo frenético, etc. Isso tudo é verdade e, 
para mim, o motivo principal é esse. Agora o 
mercado brasileiro está crescendo bastante. 
Com o aumento na concorrência entre 
as agências, está faltando profissional, e 
algumas coisas estão começando a mudar. 
As agências européias valorizam muito o 
profissional (principalmente o brasileiro), 
e as brasileiras estão começando a 
valorizar mais seus próprios profissionais 
para conseguir conquistar os melhores. 

Propulsão: Como é a rotina na 
agência? Assemelha-se à do Brasil?

VK: Aqui os prazos são maiores, o clima 
não é tão de correria como aí. Mas estou 
na Sapient, ajudando a desenvolver um de-
partamento novo de publicidade on-line, já 
que a Sapient de Londres só trabalhava com 
design até pouco tempo atrás. Então não 
sei exatamente como é o ritmo nas outras 
agências mais advertising daqui. Outra 
coisa que eu percebo é que o povo aqui é 
mais cortês e, ao mesmo tempo, menos bem 
humorado que no Brasil. Aqui você participa 
de uma reunião, e eles agradecem como se 
você estivesse fazendo um favor (risos). 

Propulsão: Quais são as diferenças mais 
marcantes entre o mercado de trabalho no 
Brasil e em Londres? Quais foram as maiores 
dificuldades que você enfrentou ao chegar?

VK: A principal dificuldade é a língua. 
Londres é uma das cidades mais cosmo-
politas do mundo, então aqui o que menos 
tem é londrino! Tem gente de todo o mundo, 
então todos o tratam bem porque sabem 
o que você está passando, chegando a 
um lugar novo e diferente. Todos têm 
muita paciência com a dificuldade de 
comunicação (eu nunca estudei inglês no 
Brasil, só o inglês de escola mesmo). 

O mais difícil é participar de brainstorming, 
porque brasileiro sempre tem as idéias 
mais malucas e fica tão difícil explicar 
na hora! (risos). Mas é impressionante 
como você percebe uma grande melhora 
na língua nos primeiros meses... 

Propulsão: Que lições você tiraria 
de sua experiência no Brasil?

VK: O Brasil ensina você a lidar com 
as adversidades de prazo, de verba, de 
material de produção... A gente é treinado 
para ter idéias boas em brainstormings de 
15 minutos, sentar no Photoshop, fazer o 
layout, montar o flash, programar, defender 
para o cliente, alterar, mandar para o 
pessoal de mídia, acompanhar resultados, 
mudar a criação quando não dá um clique, 
etc. Aqui a gente brinca que todo mundo 
deveria trabalhar uns anos no Brasil 
primeiro e depois uns anos no exterior, 
porque aí você desenvolve direção de arte, 
cuidados nos detalhes, produção (foto, 
vídeo), graças aos prazos e às verbas daqui. 

Propulsão: Como o profissional de 
propaganda brasileiro é visto no exterior?

VK: Na agência em que eu trabalho os 
profissionais brasileiros são muito bem 
reconhecidos. Aqui brasileiro é sinônimo 
de criativo. Eles realmente não estão 
acostumados a ver gente tendo idéias tão 
rápido, como eu falei agora há pouco. Por 
eles, traziam um monte de gente daí, não 
fossem as dificuldades de visto e tudo mais. 

Propulsão: Qual é a mensagem que você 
deixaria para o casperiano que almeja 
trabalhar em propaganda no exterior?

VK: Parece piegas, mas, se você estiver 
a fim, corra atrás do seu ideal. Não é 
impossível de conseguir, mas ninguém 
vai fazer por você. É só estudar, insistir, 
procurar as vagas, ter paciência, não se 
abalar pelas derrotas no meio do caminho, 
que um dia acaba dando certo. Quem sabe a 
gente não se encontra por aqui? Boa sorte! 
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Pronto, passamos na faculdade. Toda 
aquela pressão de entrar no curso desejado 
e estudar algo que provavelmente vamos 
usar durante grande parte de nossas vidas 
em nossos respectivos trabalhos. Depois 
de um tempo estudando, percebemos 
que ainda está faltando alguma coisa: 
falta experiência profissional, e é nessa 
hora que entra o tão falado estágio.

Estágio é uma forma de trabalho em que 
jovens que cursam o ensino superior atuam 
na profissão para aprender o ofício. Nem 
sempre a remuneração é a merecida. Muitas 
vezes o que se ganha mal dá para pagar a 
faculdade e muito menos para se sustentar. 

Esse é um daqueles pontos delicados de 
se tratar, pois, se o aluno ficar preocupado 
apenas com a remuneração, grandes 
oportunidades de aprendizado, que é o 
verdadeiro foco do estágio, serão perdidas.

Com o mercado cada vez mais competitivo, 
não é coisa simples conseguir um bom está-
gio. Se você acha que só por estar cursando 
uma boa faculdade está muito à frente das 
outras pessoas, não se engane. Milhares de 
outros futuros profissionais também cursam 
boas faculdades e vão disputar as mesmas 
vagas que você. Por isso, invista em ter di-
ferenciais, como estudar idiomas, softwares 
ou qualquer outro curso que julgue inte-
ressante para sua formação profissional. 

Viajar também é boa opção, para conhecer 
novas culturas, novos ambientes e 
peculiaridades; tudo isso influenciará seu 
futuro, por isso escolha bem e planeje tudo.

No estágio, o aluno tem a oportunidade de 
colocar os conhecimentos aprendidos na 
sala de aula em prática, fixando o conteúdo 
e aprendendo inúmeras coisas que sequer 
imaginava, como a rotina e o funcionamento 
de uma empresa, as peculiaridades da área 
escolhida para atuar, o perfil profissional 
desejado, seus pontos fortes e fracos. Tudo 
isso é importante para ir se aperfeiçoando 
e amadurecendo. Porém, para desfrutar 
tudo isso, é necessário muito empenho, 
foco e às vezes um pouquinho de talento.

Taynnã Santos 
4º ano : noturno
Estagiário em Marketing
Unilever

A Cásper é uma das poucas faculdades que ainda 
mantém e valoriza em sua grade as matérias de cultura 
geral, e isso é um grande diferencial no longo prazo. Por isso 
o estágio foi e continua sendo essencial para minha formação 
profissional, pois é nele que tenho a oportunidade de aplicar 
minhas idéias e opiniões com um fim prático e factível.

Enzo Sunahara 
2º ano : noturno
Estagiário em Redação
Rapp Collins

Só em um estágio você pode vivenciar situações 
que nenhum ambiente acadêmico possui. Os imprevistos, 
a demanda, os vários tipos de pessoas e profissionais 
e os desafios inesperados. De repente você está 
fazendo um job para um cliente enorme, com medo, 
travado. E depois de um tempo, você percebe que é 
um job qualquer, e que o fato de ser para um cliente 
importante não diminui sua capacidade de realizá-lo.
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PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
E CULTURA GERAL

Por Willian Câmara
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A interdisciplinaridade é fundamental 
para a formação de um profissional de 
comunicação. Os professores do curso 
discutiam a melhor maneira para realizar 
um processo desse gênero. Entre essas 
várias reuniões e discussões, o então 
professor responsável pela cadeira de 
Ciência Política, Cláudio Arantes, sugeriu 
que essa atividade tomasse forma a partir 
de um concurso realizado pela Central do 
Outdoor para os jovens universitários. 

Baseando-se no formato adotado pela 
empresa de mídia exterior, surgiu o 
primeiro projeto Cidadão, que contava com 
a participação de Cultura Geral, com o pro-
fessor Cláudio, e também com os profes-
sores de Publicidade e Propaganda, com as 
disciplinas Redação Publicitária, Produção 
Visual e Gráfica, Mercadologia, Ética e 
Legislação. O tema da primeira edição foi 
Ética na Política. O projeto foi um grande 
sucesso e o grupo vencedor teve seu tra-
balho exposto em um outdoor eletrônico, 
graças ao empenho do professor Reginaldo 
Andrade e seu contato com a empresa 
Exibição, o que gerou maior credibilidade 
e aceitação desses projetos pelos alunos e 
por conseqüência garantiu outras edições.

No projeto integrado, as disciplinas têm 
grande importância no desenvolvimento a 
partir das orientações aos alunos. No caso 
especial do Projeto Cidadão, as disciplinas 
de Cultural Geral têm fundamental 
importância no desenvolvimento das in-
formações necessárias para a produção do 
trabalho, pois os professores responsáveis 
dispõem aos alunos os subsídios teóricos; 
e as matérias técnicas de PP oferecem 
o know-how tecnológico e prático para 
essa produção. O curso de Publicidade e 
Propaganda da Cásper possui projetos 
interdisciplinares nos 4 anos de curso. 
No decorrer de cada ano, pelo menos 
um projeto é desenvolvido interdiscipli-
narmente, exemplos consagrados dessa 
alternativa metodológica de ensino são: 
1º ano – Projeto Inicial; 2º ano – Semana 
das Agências, Ferpp – Feira de Relações 
Publicas e Publicidade e Propaganda; 3º 
ano – Projeto Cidadão e Vivencial e no 4º 
ano o resultado de tanto esforço e treina-
mento é, enfim, o Projeto Experimental.

A comprovação de que essa é uma 
fórmula vencedora para a formação de 
profissionais de comunicação é a avaliação 
positiva obtida pelo MEC, que tem dado 
pontos positivos a grades disciplinares 
que contenham quaisquer atividades 
interdisciplinares. A interdisciplinaridade 
tem grande importância na organização 
metodológica do curso, pois os professores 
que não conversam entre si acabam 
afetando o desenvolvimento pleno do 
curso, prejudicando o aluno através de 
eventuais redundâncias ou até mesmo 
de desencontros entre as disciplinas. 

Nesse contexto, a integração funciona 
como um difusor de informações de 
grande velocidade e qualidade, os 
professores se reúnem e conversam sobre 
as expectativas e as contribuições dadas 
por sua disciplina para o desenvolvimento 
do curso ou mesmo dos projetos.  Ou 
seja, essas integrações conseguem 
dar muito mais qualidade ao curso, 
evita repetições e quebra a estrutura 
tradicional do ensino brasileiro, criando 
até um diferencial para a Faculdade.

Segundo o Coordenador de Cultura Geral 
e professor de Ciência Política, Cláudio 
Arantes, o publicitário tem que estar 
“antenado” ao mundo externo, ou seja, 
estar a par do que ocorre à sua volta e 
obter critérios de julgamento em relação 
ao mundo. Ainda segundo ele, esta é a 
real contribuição das cadeiras de cultural 
geral para a formação de um publicitário.

Prof. Claudio Arantes 
Coordenador de Cultura Geral
Professor de Ciência Política

 As disciplinas de Cultura Geral 
ou de Ciências Humanas tem o 

dever de fazer o futuro profissional 
pensar em algo mais amplo, sair 

um pouco do seu mundo e refletir, 
ser capaz de repensar o mundo, a 
sociedade, o governo e a família. 
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Por Alex Adati, Daniel Miura, Levy Mota, 
Tamires Hopfgartner e Willian Câmara

APOSTANDO 
EM NOVAS 
TENDêNCIAS

4ª Semana de Propaganda

Na quarta edição da Semana de Propaganda 
da Faculdade Cásper Líbero, a Coordenadoria 
de Publicidade e Propaganda trouxe um novo 
formato para o evento. Foram 3 noites e 2 manhã 
de palestras que levaram o que há de melhor 
em Propaganda para os alunos. Na abertura, 
ninguém menos do que Eugênio Mohallen, um dos 
maiores ícones da redação publicitária do Brasil. 
Durante o ciclo de Palestras estiveram presentes 
as agências F/Nazca, Click, Pátria, McCann 
Ericksson, Fallon, MPM,  QG Comunicação e o 
professor Celso Figueiredo. Confira um pouco do 
que aconteceu nesses 3 dias na Cásper Líbero. 
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Fallon 
Eugênio Mohallen

A 4ª Semana de Propaganda teve sua 
abertura no dia 21 de agosto com ninguém 
menos que Eugênio Mohallem, um dos 
maiores ícones da redação publicitária 
brasileira. O diretor de criação da Fallon 
mostrou alguns de seus melhores 
comerciais para depois falar um pouco 
sobre a importância de saber aprovar 
anúncios e de poder contar com um 
bom atendimento. Ele frisou várias 
vezes durante sua palestra que um bom 
criativo é aquele que leva a solução para o 
problema do cliente. “Não adianta chegar 
lá com uma propaganda supercriativa se 
ela não resolve o problema”, explica. 

Além disso, é fundamental saber se colocar 
no lugar do cliente. A pessoa responsável 
pela aprovação da campanha não vai 
arriscar seu pescoço com uma loucura da 
criação. É preciso saber defender sua pro-
posta e, acima de tudo, levar uma solução, 
pois a idéia é não criar um novo problema.

Ao ser questionado sobre seu estilo 
bem humorado de fazer textos, Eugênio 
comentou que é muito mais fácil atingir o 
consumidor com uma piada do que com 
algo emocional. “A maioria das cantadas 
que funcionam são brincadeirinhas. Com 
a publicidade não é diferente. Fazer uma 
piada é um jeito descontraído de dizer 
alguma coisa. Quando você tenta passar 
algo através do sentimental, corre um risco 
enorme de parecer brega”, finaliza ele, com 
uma preciosa dica aos futuros redatores. 

F/Nazca 
Ricardo Cavallini 

 
Acordar no dia seguinte e ver que o mundo 
não é mais o mesmo parece coisa de 
cinema, mas isso já faz parte do cotidiano 
das pessoas. Para o avanço da tecnologia 
atual, mudanças acontecem a cada hora, 
a cada minuto, e isso pode transformar os 
hábitos das pessoas drasticamente. Quem 
não estiver “antenado” com essas novas 
mudanças ficará de fora, não apenas do 
ramo social mas também do mercado atual.

Ricardo Cavallini, diretor de mídia da 
F/Nazca, falou sobre esses impactos e 
sobre as novidades high-tech que estão 
para aparecer no futuro da comunicação. O 
mobile marketing, a TV digital, o adverga-
ming e a computação ubíqua (capacidade 
de estar conectado à rede e fazer uso 
dela a todo momento) são só algumas 
tendências que estarão por vir. Redes sociais 
na internet e novas mídias interativas 
surgem a todo instante, e o profissional de 
marketing deverá se atualizar e reutilizar 
estratégias criativas para atingir o público 
de forma sutil e se adaptando às novas 
ondas. A apresentação de Cavallini 
conseguiu surpreender o auditório com 
algumas inovações utilizadas no exterior 
ainda não vistas em território tupiniquim.

Celso Figueiredo

 
Hoje, exige-se muito do publicitário 
o domínio técnico das ferramentas 
de comunicação e o conhecimento 
aprofundado de suas formas de utilização. 
Pensando nisso, Celso Figueiredo 
escreveu o livro A última impressão é 
a que fica, sobre o qual palestrou. 

Os pontos-chave de um anúncio para fechar 
grandes idéias com chave de ouro são: 
título, que visa chamar atenção do público-
alvo e direcionar o foco da campanha; 
assinatura de campanha, que é uma idéia 
mais conceitual e específica de determinada 
peça, que remete o pensamento de quem lê 
novamente ao título do anúncio, tornando 
a forma de análise circular, prendendo a 
atenção do consumidor o maior tempo 
possível no anúncio; e o slogan, relacionado 
diretamente à empresa, à marca. 

É muito fácil para quem está começando 
confundir os elementos de um anúncio 
e suas funções, porém é importante que 
saibamos diferenciá-los. O slogan, por 
exemplo, já passou por várias gerações 
de estilos e funcionalidades até chegar ao 
padrão de comunicação atual. A maneira 
de transmitir uma idéia ou um conceito 
e, principalmente, a força de uma marca 
têm que se adaptar à mídia. Com o tempo, 
o formato das peças publicitárias e seus 
elementos se adequaram aos novos 
meios de comunicação. Hoje existem 
mais imagens criando intimidade com 
o consumidor, mais textos inteligentes, 
títulos chamativos e slogans fortes junto à 
marca. “Um bom slogan dá consistência à 
marca, é curto, fônico e de fácil lembrança”.

Keko finalizou sua palestra com o tema 
de seu mestrado, Bordões. É interessante 
analisar o bordão não só por sua eficiência 
como propagador de uma marca, mas 
também como parte da cultura popular do 
brasileiro. Pode ser usada informalmente 
e de forma bem-humorada, ao mesmo 
tempo em que diverte, divulga a marca a 
qual pertence. É assim, uma Brastemp!
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Ricardo Cavallini, diretor de Mídia da F/Nazca

Eugênio Mohallen, diretor de criação da Fallon
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AgênciaClick 
Jeff Paiva

O coordenador de criação da AgênciaClick 
fez sua palestra acerca do tema “Redes so-
ciais e mundos virtuais – a vida ficcionaliza-
da”, abordando a vida na sociedade digital 
e as implicações de viver nesse contexto.

Jeff explicou que, para estar nessa nova 
sociedade onde a volatilidade é cada vez 
maior, é necessário muito dinamismo, 
“remixar-se” continuamente e sempre 
se reciclar. Para os mais jovens, tudo é 
mais rápido, e essas mudanças não geram 
grande impacto. Porém, pessoas com 
mais idade tendem a ter essa capacidade 
de se adaptar às novas tecnologias e de 
se reciclar um pouco mais restrita.

Tudo se tornou digital: câmeras 
fotográficas, filmadoras, máquina de 
escrever, discos de vinil, cartas. Mas 
hoje temos a junção de vários aparelhos 
em um, como os notebooks, o iPhone, o 
smartphone, etc. Outro fato interessante 
é que tudo se torna ultrapassado 
rapidamente, o que compramos hoje 
como última inovação tecnológica daqui 
a alguns meses será substituído. Essa 
obsolescência tem feito com que as 
empresas concentrem sua comunicação em 
promover marcas, estratégias de branding, 
em vez de focar em produtos ou serviços. 

O mundo está conectado, tudo está 
ligado a tudo e a todos. Antes um lado 
gerava conteúdo, e o outro recebia. Agora 

é bilateral. A participação dos 
usuários é um fenômeno, 

podendo nos levar a entender 
que a interatividade talvez 

seja ou já está sendo o 
futuro da comunicação.

Pátria 
Antonio Toledano

Antonio tem mais de 30 anos de 
experiência no mercado publicitário, 25 
deles especialmente voltados para mídia. 
Começou sua apresentação contando 
a historinha do “Sr. Almeida” e sua 
sorveteria e de como ela cresceu com o 
investimento do dono em comunicação.

Toledano nos apresentou alguns cases 
desenvolvidos pela Pátria Propaganda 
que exemplificam essa idéia. O primeiro 
case apresentado foi o da Bosch Space, 
no qual a agência aproveitou o Dia das 
Mães como oportunidade de potencializar 
a mensagem, por meio de folders e cintas 
nas revistas de maior circulação e de 
consumo do target. O segundo case foi o 
Omint Saúde, em que Antonio mostrou 
o excelente trabalho de segmentação de 
mercado, atingindo por meios específicos 
o público desejado, nesse caso o segmento 
de luxo. O terceiro case foi o do Shopping 
West Plaza, no qual a agência abordou 
o conceito: Todo dia é dia de Shopping, 
visando estimular os consumidores a 
freqüentar o shopping também nos dias 
de semana. O quarto case é da Roche 
Indústria Química e Farmacêutica com 
o sucesso da campanha “O que você 
faria com alguns quilos a menos” para 
o produto Xenical. A mensagem foi 
transmitida, e o alcance e a repercussão 
superaram todas as expectativas. 

O quinto e o sexto cases são mais dois 
exemplos de como o departamento de 
mídia é importante no processo criativo, ao 
analisarmos tanto o case do Colégio Bandei-
rantes, que procurava reposicionamento de 
marca, quanto o da empresa Continental, 
que almejava uma relação mais íntima com 
o consumidor. Esses exemplos afirmam a 
dica dada por Antônio em sua palestra: “A 
mídia não é somente veicular a criatividade 
de forma fria, ela mostra sua importância 
no cuidado de uma boa escolha dos veículos 
e de como é feita essa escolha. É é tão 
vital para o sucesso de uma campanha 
quanto uma solução de criação”, finalizou.

McCann Erickson 
Maximiliano de Lacerda

 
O diretor de contas da McCann-Erickson 
apresentou a todos os presentes as 
mudanças do consumidor. Max ensinou 
como realizar uma campanha integrada, 
direcionando a comunicação com o objetivo 
de atrair e envolver o público-alvo. A 
campanha foi elaborada para comemorar 
os dez anos da campanha mundial da 
Mastercard “Não tem preço”. O projeto 
“Viajante Mastercard” tem como conceito 
“Descubra um Brasil que não tem preço 
e que ele inteiro aceita Mastercard”. 
A campanha consistiu em mostrar um 
personagem cruzando o país apenas 
com seu cartão Mastercard, enfrentando 
situações inusitadas e outras criadas pela 
equipe de apoio para apimentar a viagem. 

Esse grande case de comunicação 
multidisciplinar permitiu que a empresa 
falasse com todos os públicos, utilizando as 
mais variadas formas de comunicação, além 
de utilizar um intenso plano de mídia, além 
da enorme quantidade de mídia espontânea 
gerada pelos diversos canais, como, por 
exemplo, o orkut. Ficou clara a importância 
do investimento em interatividade, que 
fica evidente no trabalho de cross mídia da 
promoção, em que o internauta interferia na 
estória por meio do site. Max terminou sua 
apresentação com o seguinte comentário: 
“O consumidor não é o mesmo de outrora 
é fato, e a solução para esse impasse 
atual é a comunicação integrada”. Com 
a palestra ficou claro o segredo para o 
sucesso na transmissão de um conceito 
criativo atualmente: interatividade, 
bom humor e entretenimento.

Jeff Paiva,  coordenador 
de reds sociais
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Maximiliano de Lacerda, diretor de contas, McCann.
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MPM 
Alexandre Mutran

Com ótima desenvoltura, Alexandre 
Mutran, diretor de contas da MPM, abordou 
um tema nada fácil do meio publicitário: “Os 
desafios no atendimento de contas a varejo” 
e conseguiu passar aos convidados os prós 
e os contras de trabalhar com varejistas. 

Com cases de clientes como Leroy Merlin, 
demonstrou uma nova tendência que 
procura fugir da “gritaria” dos comerciais 
de varejo, a poluição sonora que causa a 
repetição de inúmeros produtos e preços 
em um intervalo tão curto de tempo. A 
estratégia adotada não só deu resultados 
positivos para o cliente, Leroy, como 
agradou e atraiu muitos consumidores para 
as lojas. Pudemos acompanhar também os 
bastidores da gravação da nova campanha 
da Leroy Merlin para 2007, uma forma muito 
interessante de conhecermos os trabalhos 
por trás das câmeras e também um pouco 
do estilo de sua atual Agencia, a MPM. 

Ele falou ainda de quando trabalhou na 
Eugênio, uniformizando o material de PDV 
e o logo do Grupo Sonda Supermercados, 
além do material de comunicação em 
geral.  Em outro trabalho, para a Dell, 
falou sobre a estratégia de vender 
computadores do fabricante direto para o 
consumidor por encomenda e dos diferentes 
números de 0800 utilizados pela Dell 
nos anúncios para medir o retorno dos 
diferentes veículos e o senso de urgência 
extremamente necessário para que o 
trabalho no varejo tenha resultado.

F/Nazca 
Pedro Franco

Pedro Franco, diretor de atendimento da 
F/Nazca, mostrou o que um atendimento de 
verdade faz em uma agência. Assim como 
na criação existe o mito de que surgem 
idéias do nada, no atendimento existe o 
mito do Mr.Nice Guy, o cara legal que con-
segue resolver as coisas na conversa, mas 
não tem conhecimento nem competência. 

Num mercado cada vez mais fragmentado, 
em que as mudanças ocorrem a um ritmo 
alucinado, o atendimento precisa entender 
que sua função é liderar, integrar todos os 
departamentos, assumindo seu papel de 
líder e trabalhando a favor da marca. Só 
assim ele conseguirá o respaldo do cliente e 
da agência para tomar as melhores decisões 
e aprovar a melhor campanha. Para Pedro, 
o pior tipo de atendimento é aquele que 
terceiriza seus problemas. O papel do 
atendimento é organizar e integrar. “Se 
você terceirizar seus problemas, pode ter 
certeza de que não vai durar muito tempo 
na agência”. A área de atendimento é 
muito pressionada, como todas as outras 
numa agência de publicidade. Segundo 
Pedro Franco, para trabalhar nesse setor, 
é preciso ter jogo de cintura e encarar seus 
problemas sem medo. É preciso ser criativo 
em todas as áreas e reinventar todos os 
dias. “Se você está com medo, muito 
pressionado, é melhor procurar outra área”. 

Fazendo uma analogia com o futebol, o 
atendimento tem que ser o meio-campo 
do time, distribuindo e integrando para 
fazer o time andar. Indo um pouco mais 
longe, se a agência fosse um hospital, 
no atendimento ficariam os clínicos 
gerais. Eles não são especialistas em um 
determinado assunto, mas sabem de 
tudo um pouco e fazem a integração de 
todas as outras áreas para o job andar. 

QG Comunicação 
Sergio Lopes

Sergio Lopes, VP de criação da QG 
Comunicação, associada ao Grupo Talent, 
apresentou na palestra de encerramento 
da 4ª Semana de Propaganda as mu-
danças que estão ocorrendo no mercado 
publicitário e como se adaptar a elas.

Através do tema “O futuro já passou”, 
Sergio mostrou que campanhas inovadoras 
e surpreendentes têm impacto muito maior, 
além de conseguir abrangência muito 
maior do que a desejada inicialmente. 
Através da internet e da fácil disseminação 
da informação, acontece o fenômeno 
denominado “buzz”, o famoso boca-
a-boca. Assim, uma ação realizada em 
apenas um lugar consegue atingir os mais 
diversos públicos em inúmeros países.

Sergio acredita que se chega à inovação 
por meio de muito estudo, ou seja, quanto 
mais você se informa sobre seu cliente, 
melhores resultados serão alcançados.

Outro ponto abordado foi que as mídias têm 
se tornado menos repreensivas e se tornado 
mais flexíveis, dando aos criativos maior li-
berdade e oportunidades para inovar. Essas 
mudanças são um tanto complicadas para 
profissionais que estão há mais tempo na 
profissão, já que eles têm de se adaptar para 
criar campanhas eficientes. Para alegria dos 
novos profissionais, esse fato gera grandes 
oportunidades, pois, como cresceram 
durante o período de mudanças, estão 
muito mais familiarizados com tal ambiente.

Concluindo a palestra, Sergio explicou que 
a interatividade tem se tornado uma das 
melhores ferramentas para atingir de forma 
inovadora e eficaz seu público-alvo, que a 
cada dia se torna mais complexo e seletivo.

Alexandre Mutran, MPM
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Por Rodney Nascimento

COMUNICADOR
POR COMPLETO

Milton “Cebola” Mastrocessario
VP Creative Director / McCann Erickson-SP

Milton Mastrocessario, mais conhecido como 
Cebola, começou sua carreira profissional em 1972, 
na J.W.Thompson e, em 1975, entrou na McCann/SP, 
como diretor de arte. Em 1985, foi para a McCann/Rio, 
como diretor de criação, onde trabalhou até se 
transferir para os Estados Unidos, em 1987, para 
trabalhar em Los Angeles, na Califórnia, como 
diretor de criação e sócio da C.L.A. Advertising. 
Voltou ao Brasil, em 1991, como VP/diretor de criação 
da McCann/SP, cargo que ocupa até o presente.

Seu currículo apresenta vasta experiência profissional 
da qual fazem parte as marcas Nestlé Leites (Ninho, 
Molico, Moça), Nescafé, Nesquik, Nestlé Cereais, 
Purina, General Motors, Goodyear, Coca-Cola, 
L’Oréal, McDonald’s, Esso, Colgate/Sorriso, 
Black & Decker, Fujifilm, Johnson & Johnson, Lucent 
Technologies, Citibank, Security Pacific Bank, 
Martini, Bayer, Motorola, Vasenol, Azeite Gallo, Lee 
Jeans, Sabesp, Embratur, Embraer, entre outras.
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Propulsão: Como foi que você entrou 
no mundo da propaganda?

Cebola: Quando tinha 12 anos, minha tia, 
que trabalhava em uma agência chamada 
C.I.N., depois comprada pela Leo Burnett, 
me levou até a agência para mostrar meus 
desenhos ao diretor de arte e ilustrador 
Manoel Victor. Além de trabalhar na 
agência, ele era dono e fundador da Escola 
Panamericana de Arte. Na época, ele gostou 
dos desenhos e me convidou para um 
curso de aprimoramento na Panamericana 
de Arte. Meu pai, por achar que o curso 
poderia atrapalhar meus estudos, pediu 
que eu adiasse o projeto. O Manoel Victor, 
então, me convidou para trabalhar na 
agência como estagiário dele. Foi assim 
que entrei para o mundo da propaganda 
quando tinha 12 anos e nele estou até hoje.

Propulsão: Do seu início profissional 
na área de criação para os dias de hoje, 
quais foram as grandes transforma-
ções na propaganda brasileira? 
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C: Passei pela fase em que a mídia impressa 
tinha uma força muito grande, quando, 
juntamente com o rádio, levava a maior 
parte das verbas dos investimentos em 
mídia. Pouco tempo depois, com o rápido 
crescimento de penetração da TV no 
cenário nacional, essa nova mídia passou 
a levar a maior parte dos investimentos. 
A TV reinou absoluta por muito tempo 
como veículo prioritário de massa. Toda a 
indústria da comunicação e do marketing 
dependia muito dela para propagar, rápida 
e massivamente, conceitos de marcas, 
produtos e serviços para os seus clientes. 

Aí, chegou a era digital, com a internet, 
que possibilita de forma eficiente a 
convergência de todas as mídias: jornal, 
rádio, TV, cinema, etc., mostrando para 
todas as empresas de comunicação a 
necessidade de integrar, de forma estraté-
gica, todas as disciplinas da comunicação. 
Definitivamente com a chegada da era 
da convergência digital, as agências de 
propaganda tiveram de repensar seu jeito 
de trabalhar, para resgatar a sua identidade, 
que sempre foi a de agregar valor à sua 
atividade principal, a comunicação.

Propulsão: Na sua opinião, quais 
são as principais tendências para a 
propaganda nos próximos anos?

C: Primeiro, as agências de propaganda que 
ainda trabalham do jeito tradicional, sem 
considerar a chegada da era da convergên-
cia digital dos meios e a importância de 
trabalhar de forma a integrar estrategica-
mente todas as disciplinas da comunicação, 

irão desaparecer rapidamente. Não existirão 
mais agências de propaganda, e sim empre-
sas de comunicação. Os profissionais dessa 
indústria deixarão de ser generalistas e 
passarão a ser comunicadores especialistas. 
Os clientes não mais estarão em busca de 
um anúncio, um filme, um spot ou uma cam-
panha, eles virão atrás de projetos estraté-
gicos com idéias inovadoras e diferenciadas.

Propulsão:  Você já trabalhou 
como profissional e sócio nos EUA. 
Quais são as principais diferenças 
em relação ao trabalho?

C: Em tecnologia eles estão sempre muito à 
frente, é fácil perceber, mesmo observando 
daqui do Brasil. Basta comparar um carro de 
luxo importado e um carro de luxo nacional.  
E todo esse avanço tecnológico faz muita 
diferença na hora de produzir qualquer pro-
jeto de comunicação. No entanto, no mundo 
das idéias criativas, o Brasil é tão bom 
quanto e muitas vezes melhor do que eles. É 
só observarmos os resultados dos principais 
festivais: Cannes, London, NY, Clio, etc.

Propulsão: A McCann tem em seu portfólio 
uma gama de clientes globais. Como é criar 
com diretrizes globais de comunicação?

C: Não é fácil, mas funciona. É uma via de 
duas mãos. A campanha do Mastercard 
serve como exemplo. O conceito é 
norte-americano e viajou com sucesso 
para o mundo inteiro. Mas foi no Brasil 
que esse mesmo conceito foi mais bem 
desenvolvido e assimilado, tanto que muito 
dos filmes criados aqui foram exportados 
para vários países com excelentes resul-
tados para a marca. Temos outros vários 
exemplos de sucesso aqui na agência.

Propulsão: Quais são os principais 
desafios de um criativo hoje?

C: Entender o novo consumidor que está 
surgindo e entender as novas tendências 
de mercado, ditadas pela convergência 
digital dos meios, para poder entender 

o que o cliente está pedindo, quando ele 
solicita projetos com idéias inovadoras 
que atraiam os consumidores para suas 
marcas, seus produtos ou seus serviços.

Propulsão: A criação ainda hoje é o grande 
chamariz para quem quer fazer Publicidade 
e Propaganda. Que conselhos você daria 
para os interessados em ingressar na área?

C: Leiam de tudo, jornais, livros, revistas, 
principalmente os que não falam só sobre 
a propaganda. Assistam de tudo, na TV, no 
cinema, na web, no celular. Prestem muita 
atenção no comportamento das pessoas. 
E façam um curso de diplomacia para rela-
cionamentos duradouros. Você só vai criar 
grandes projetos de comunicação se cultivar 
um bom relacionamento, gerado por respeito 
profissional, com o seu cliente. Depois pegue 
tudo isso e pense, processe, ponha a cabeça 
para funcionar. A essência da nossa profissão 
é transformar informação em comunicação.

Propulsão: Nos dias em que não está na 
agência, viajando pela agência, pensando 
nos clientes, o que gosta de fazer?

C: Ler de tudo, assistir de tudo, prestar muita 
atenção no comportamento das pessoas, jogar 
tênis, pensar muito em tudo o que vi, li e ouvi, 
para depois processar toda essa informação 
em comunicação.  E o principal, reservar 
um tempo especial para olhar as fotos das 
minhas filhas, de preferência ligar para elas.

Propulsão: Para terminar, qual é a 
origem do apelido “Cebola”?

C: Quando entrei para o mundo da propagan-
da, tinha 12 anos, meu cabelo era espetado 
no topo da cabeça, algumas palavras eu 
pronunciava “elado”, e o Mauricio de Sousa 
lançou o personagem Cebolinha. O pessoal da 
agência começou a me chamar de Cebola. Eu 
só adicionei o ingrediente certo para o apelido 
pegar: deixei bem claro que não gostava dele. 

 E todo esse avanço tecnológico faz 
muita diferença na hora de produzir 

qualquer projeto de comunicação. 
No entanto, no mundo das idéias 

criativas, o Brasil é tão bom quanto 
e muitas vezes melhor que eles.
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Atividade orientada pelo Prof. Ms.Claudinei Nakasone 
para a disciplina de Fotografia Publicitária na categoria 
foto de produto

O BRILHO

Quando se fala em vidros, plásticos e cristais, provalvel-
mente – mas não se pode afirmar – o brilho produzido por 
esses materiais seja uma das primeiras referências sensitivas 
captadas pelo cérebro. Atualmente, as discussões em torno 
do design de copos, taças, vasos, cinzeiros, castiçais, luminá-
rias, etc. se aquecem, na medida em que o mundo avança em 
tecnologia e aumenta o consumo desses produtos. O prazer 
que eles proporcionam, principalmente o visual, é inegável.

O brilho nos dá a sensação de riqueza, luxo, material bem 
acabado, frescor, ascensão social e está na moda.  Paco 
Rabanne explorou como ninguém o brilho das pastilhas 
e dos metais nos carros de luxo, nos restaurantes. 
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Créditos: Beatriz Menezes Vieira, Cynthia Tiemi Silvafernanda Cobayaxi, Juliana Sabbatini Squilaro, Laís Campos Monaco, 2 PPC
 

Experimente ainda dar um passeio por toda a Oscar Freire, 
leve um bloquinho e anote quantas vitrines têm algum 
material reluzente... Melhor, leve dois bloquinhos.

A fotografia, assim como a moda e o design, também exerce 
enorme fascínio nas pessoas, porque capta o momento, por-
que glamouriza, porque esconde os defeitos. Vale lembrar 
que, no início da fotografia, somente os mais afortunados 
tinham uma câmera fotográfica ou um fotógrafo que, de 
tempos em tempos, aparecia para registrar toda a família 
em frente ao seu casarão. É famosa uma foto de Dom Pedro 
II, sentado com a família no jardim do Palácio de Petrópolis.

O brilho também pode ser sinônimo de vulgaridade 
se usado em excesso, mas o que dizer da Galeria dos 
Espelhos (Galerie des Glaces) do Palácio de Versalhes? 
Como julgar? Ele pode ser ostensivo, luxuoso, magnífico, 
discreto, quase imperceptível, como o brilho do olhar dos 
apaixonados. Tem brilho mais bonito que esse? O brilho da 
lua, o brilho das estrelas? E um belo sorriso brilha? Talvez 
o efeito ideal do brilho seja o olhar, a lua, o sorriso e uma 
deliciosa champagne, em uma delicada taça de cristal.
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Créditos das fotos acima: Beatriz Menezes Vieira, Cynthia Tiemi Silva, Fernanda Cobayaxi, Juliana Sabbatini Squilaro, Laís Campos Monaco, 2 PPB
 

Créditos das fotos abaixo: Bárbara Alves Gomes Dierckx, Florencia Lear, 2º PPB
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PERFIL & 
TEMPEROS
Atividade orientada pelo Prof. Toshio Yamasaki 
para a disciplina de Fotografia Publicitária 
na categoria ensaio fotográfico
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O desafio deste bimestre dos alunos do 2° do 
curso de Publicidade e Propaganda foi vencer 
a linha do imaginário e fotografar a perfeita 
imagem que traduza o que a pessoa é. Cada aluno 
teve que retratar um colega da turma com a sua 
principal característica. Difícil tarefa foi escolher 
uma situação, um objeto para acompanhar, uma 
roupa específica ou apenas um clima, um olhar. 
O resultado é a diversidade de atitudes, gosto 
e estilo. Um retrato de uma geração de futuros 
comunicadores feita por seus próprios integrantes.

O tempero da cozinha cabocla também foi tema 
de outro trabalho. Nas fotos realizadas, os 
detalhes são ricos de percepção e de sabores 
imagináveis. Os objetos são cumbucas, panelas 
de barro, legumes, grãos e muita imaginação.

O resultado transformou-se numa exposição 
nos corredores da Faculdade.

Créditos: Natália Nambara Rebecca - 2ºPPA
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Créditos:  Juliana, Natália, Lee Ka Wai, Sandra, Pamela, Raquel, Lygia, 2ºPPD

Créditos: Tabata Lobo por Vinicius Silvério - 2º PPA Créditos: Juliana, Natália, Lee Ka Wai, Sandra, Pamela, Raquel, Lygia, 2ºPPD

Créditos: Vanessa Cervantes por Juliana Bartorilla - 2º PPC
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COMéRCIO ELETRôNICO  
ESTRATéGIAS DE MARKETING PARA O E-COMMERCE

Prof. Ms. Walter Freoa
Faculdade Cásper Líbero

O comércio pela internet é um tema 
moderno e, ao mesmo tempo, tradicional, 
envolvendo televendas e teleatendimento. 
A principal questão está centralizada na 
nova filosofia de percepção de compra 
eletrônica, na definição de um internauta e 
em sua percepção de realização da compra 
através de um novo canal de comunicação, 
a internet. Para compreender a filosofia 
do comércio eletrônico, é necessário 
entender o mecanismo de televendas e 
teleatendimento como sendo a primeira 
tentativa de venda virtual que surgiu 
no início da década de 80, procurando 
incorporar os seguintes conceitos:

1. Desmaterialização 
Substituição do movimento e do 
contato físico por informação telefônica 
ou catálogos e contato virtual.

2. Desintermediação 
Eliminação de um ou mais intermediários 
na cadeia de venda do produto.

3. Grupo de afinidades 
São produtos e serviços que possuem 
similaridades (em termo de divulgação 
e consumo) e que oferecem ao consu-
midor soluções apenas visuais, cujas 
características são inquestionáveis em 
termo de qualidade, preços e garantias.

Algumas empresas implementam o 
conceito e a infra-estrutura necessários 
para operar um centro de atendimento 
ao cliente, os chamados call centers. 

Surgiram os sistemas de informação, os 
banco de dados, os sistemas de telefonia 
com unidade de respostas audíveis, 
os profissionais de teleatendimento e 
a interação entre comandos, dados e 
voz, que representa o ponto máximo 
de evolução do atendimento virtual.

 Os recursos de telefonia integrados a 
sistemas de banco de dados, aliados a uma 
filosofia de televendas, proporcionam o 
início do comércio eletrônico, que reuniu os 
recursos de internet, home page, browser, 
servidor web e provedor de acesso. Os 
negócios eletrônicos são um assunto 
sério, e, desde 1998, a OMC (Organização 
Mundial de Comércio) definiu posições 
de caráter internacional. Alves (222, 
p. 58) comenta que na classificação de 
comércio pela internet existem confusões 
e dificuldades a serem suplantadas. 

O mundo virtual, com filosofias de 
consumo próprias, ainda não claramente 
estabelecidas e compreendidas, envolve 
basicamente a facilidade de manipulação 
de um browser, inter-relacionando as 
necessidades do cliente e a oferta de 
produtos e serviços até a efetivação 
da compra. Segundo Alves, podemos 
classificar algumas dessas filosofias:
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Como os clientes consultam e escolhem as 
ofertas de produtos e serviços?  São informa-
ções baseadas nas preferências do consumidor 
e na seqüência de ações no browser, auxiliando 
o consumidor a tomar decisões.

Como os clientes efetivam as transações de 
compras? Trata-se da facilidade do consumi-
dor de preencher um pedido de compra em que 
não existe a necessidade de contato do tipo 
face a face. Essas transações são suportadas 
por múltiplas formas de pagamento, devendo 
ser ágil e livre de erros no processamento do 
pedido de compras.

Como os clientes poderão ter suporte técnico 
e serviço de atendimento no pós-vendas? 
Nesse caso, considera-se o atendimento 24 
horas por sete dias de vital importância e 
também toda a comunicação interativa, além 
de contar com uma organização de processos e 
profissionais que identificam um problema e o 
encaminhamento da solução com agilidade.

Learn
Como os clientes aprendem e adquirem infor-

mações gerais e institucionais sobre a empresa? 
São necessariamente informações correntes e 
consistentes, com foco e direcionamento nas 
necessidades dos usuários do browser.
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Devemos analisar o contexto do comércio eletrônico e alguns aspectos importantes do e-commerce (ALVES, 2002, p.94):

2. Publicidade – os tradicionais 
anúncios em jornais, revistas ou televisão 
são substituídos por banners animados, e-
mails ou promoções hot sell. Os anúncios de 
produtos devem apresentar forte apelo de 
venda. É necessário preparar um plano de 
marketing e separar verba para executá-lo.

3. Atendimento a clientes 
– o processo de venda, virtual ou não, 
envolve várias etapas. Em cada uma 
delas há interação entre o consumidor 
e um funcionário da loja. Sendo assim, 
é necessário estabelecer um canal de 
comunicação preciso, transparente e 
ágil. Caso contrário, os consumidores 
desaparecerão rapidamente.

4. Vendas – para ter sucesso nas 
vendas, é necessária uma equipe de 
vendedores bem treinada e motivada. Na 
web, isso pode ser feito com muito mais 
consistência e menor custo. Os produtos 
e os serviços oferecidos devem apresentar 
informações detalhadas, bem como 
seus principais diferenciais em relação a 
concorrentes, análises de jornalistas ou 
consumidores sobre sua qualidade e outras 
informações que possam ajudar o cliente 
a decidir a compra mais rapidamente.

5. Pagamento – como a cultura 
de usar cartão de crédito pela internet 
ainda é pouco disseminada no Brasil, 
é necessário oferecer formas de 
pagamento alternativas, como carteiras 
eletrônicas, depósitos identificados 
e cheque eletrônico pré-datado.

6. Pós-venda – todo pós-venda deve 
estar disponível para consulta na web, in-
cluindo normas para troca ou devolução de 
produtos, dados cadastrais da rede de assis-
tência técnica, perguntas e respostas mais 
freqüentes e informativos periódicos por 
e-mail sobre novidades, lançamentos, etc.

7. Segurança – é o aspecto mais 
importante do comércio eletrônico. 
Qualquer pessoa tem medo de comprar 
algo com o cartão de crédito pela web. Por 
isso, não poupar recursos de segurança 
para tirar essa preocupação de seus 
clientes é um fator fundamental. Isso 
inclui a adoção do SSL e processos de 
encriptação de informações nas bases de 
dados, comunicando claramente os clientes 
sobre a segurança oferecida no site.

8. Estoque – para ganhar eficiência 
nas vendas, é importante separar fisica-
mente o estoque dos produtos vendidos 
pela web. Mesmo assim, o tratamento 
gerencial deve ser igual ao de um estoque 
normal, com informações precisas de 
giro, custo e tempo de reposição. 

9. Logística – é necessário preparar-se 
para entregar produtos individualmente 
e com rapidez, não se esquecendo dos 
custos de transporte. Se forem muito altos, 
a empresa não terá clientes também. 

10. Monitoramento – consiste em 
manter sistemas de acompanhamento 
precisos e informatizados. Se a operação 
não for muito bem controlada, os custos 
com re-trabalho de informações irão 
absorver qualquer margem de lucro 
deixada pela venda dos produtos.

1. Merchandising – qualquer varejista 
sabe que um produto bem apresentado 
sai mais rápido da prateleira. Na Web 
isso significa ter boas imagens, preços 
claros e informações completas dos 
produtos expostos. Também não se 
pode ignorar a localização dos produtos. 
Clientes entram nas lojas atraídos pelos 
produtos expostos na vitrine. Na Web, 
esses produtos ficam na primeira página.

O mundo atual é caracterizado por sempre 
incrementar a capacidade de negociação, a 
competitividade global e a busca constante 
de atender às expectativas do cliente. Para 
alcançar esses objetivos, processos dinâmicos 
de marketing são utilizados a fim de garantir 
resultados financeiros satisfatórios.
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MARKETING PROMOCIONAL E CULTURA BRASILEIRA:
COPA DO MUNDO DE 2006

Lucilene Isler
Aluna do 3º ano de Publicidade e Propaganda

A pesquisa de iniciação científica que de-
senvolvi para o CIP (Centro Interdisciplinar 
de Pesquisa) da Faculdade Cásper Líbero, 
durante o ano de 2006, teve como objetivo 
principal registrar as relações existentes 
entre as tradições culturais do Brasil, sobre-
tudo às ligadas ao futebol, e as promoções 
que apelam ao marketing promocional 
durante o período de Copa do Mundo.

Para se compreender melhor o assunto, 
o trabalho foi sustentado a partir do 
estudo isolado das três premissas que o 
norteiam: a cultura brasileira, o marketing 
promocional e a Copa do Mundo. 

E, consecutivamente, foi realizado 
um estudo de caso sobre o case da 
Nívea – “Copa no país da Nivea” 
–, utilizando-se o conhecimento 
adquirido na junção dos estudos.

Primeiramente, a abordagem do futebol 
como elemento cultural que caracteriza e 
legitima a sociedade brasileira se deu pelo 
fato de o comportamento e o consumo 
variarem de sociedade para sociedade e, 
conseqüentemente, de cultura para cultura. 
Talvez, em outro país, em outra cultura, 
não houvesse como estimular a compra 
através de uma promoção relacionada à 
Copa do Mundo como ocorre no Brasil. O 
povo brasileiro, na época do campeonato, 
vive em função dele; seus deveres, como 
trabalho e escola, são programados 
conforme o ritmo do jogo, assim como 
acontece com suas decisões de compra.

No entanto, o futebol, especificamente no 
Brasil, possui algumas diretrizes baseadas 
em valores sexistas que puderam ser 
analisados sob as relações de gênero 
existentes. Como tal pesquisa propôs uma 
análise da questão do futebol feminino, 
buscou-se conhecer um pouco mais sobre 
as mulheres em campo. Assim, foram 
encontrados dois estereótipos da mulher 
relacionados ao futebol: a torcedora e a 
jogadora. O fato de a primeira ser menos 
criticada pela sociedade pode ser explicado 
como forma de justificar a restrição da outra 
de jogar. Entretanto, se as mulheres são 
consideradas seres “inferiores” no futebol, 
fica uma questão a ser refletida: por que 
todo homem tem “medo” de perder para 
uma mulher em uma partida de futebol?

Em seguida, a Copa do Mundo de 2006: 

Evento que motivou a nação em diversos 
fatores com expectativas que alegravam e 
uniam o povo brasileiro – foi analisada, pos-
sibilitando uma visão mais crítica sobre o 
futebol no país. Através da decepção geral, 
dada à classificação da seleção brasileira 
em 5º lugar e os jogos que envergonharam, 
constatou-se um exemplo notável de 
elementos que se contrapõem no futebol da 
cultura brasileira, criando, assim, a neces-
sidade de uma releitura sobre os aspectos 
culturais presentes no futebol nacional. 
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O esporte também possui outras finalidades 
e objetivos sob outros pontos de vista mais 
questionadores sobre os dilemas existentes 
e que são apresentados, na maioria das 
vezes, de maneira unilateral para grande 
parte da sociedade massificada. 

Consecutivamente, desenvolveu-se o 
estudo sobre o marketing promocional 
como sendo uma modalidade de marketing 
que engloba técnicas de promoção, as 
quais envolvem atividades que  utilizam um 
amplo conjunto de ferramentas vinculadas 
e/ou relacionadas ao composto promocio-
nal, destinadas a incrementar as vendas de 
um produto ou serviço de curto ou médio 
prazo com apoio direto à sua imagem. 

Assim, na investigação sobre a necessidade 
de diversas empresas agregarem um valor 
para a sua marca, constata-se que associar 
uma marca a um determinado evento é boa 
estratégia para reforçar a sua imagem.

Desta maneira, buscando relacionar sua 
marca ao evento futebolístico, a empresa 
Nivea, fabricante de cosméticos, que a 
princípio não teria relação com o esporte, 

inovou sua imagem com a ação 
promocional “Copa no país da 

Nivea”, visando atingir seu público-alvo 
feminino. A multinacional de origem alemã 
aproveitou a oportunidade da sede do 
campeonato coincidir com a da empresa 
para relacionar a marca às suas origens. 

O fato de a Copa ser na Alemanha fez com 
que não houvesse dúvidas na escolha 
da modelo para atuar na campanha: 
Gisele Bündchen – que, além de já ser a 
garota propaganda oficial da empresa, é 
brasileira de ascendência alemã.  Foram 
constatados três estereótipos de mulher 
transmitidos nas peças da ação: a jogadora, 
a sonhadora e a modelo propriamente dita. 

É com o intuito de envolver a sociedade, 
assim como o jogo faz, que diversas 
empresas consideram as características 
culturais brasileiras segundo seus 
interesses e seus atributos para traçar 
estratégias de marketing promocional 
relacionadas ao campeonato. 

Para saber mais:  
www.facasper.com.br/cip

Por que todo homem tem medo 
de perder para uma mulher  

em uma partida de futebol ?

A vantagem está, portanto, em 
utilizar promoções considerando 
acontecimentos atuais ligados aos 
consumidores e à sua cultura.

A maioria dos autores que tratam do 
futebol acaba chegando a um lugar 
comum. Devido a isso, a pesquisa teve 
como propósito fazer uma abordagem 
diferenciada do futebol como elemento 
cultural da sociedade, não se restringindo 
aos brasileiros do gênero masculino. 

Para, assim, conhecer o Brasil através do 
seu povo – partindo do ponto de vista da 
cultura –, dos fanáticos – com um olhar es-
portivo – e do público – no âmbito mercado-
lógico – que constroem e legitimam o país.
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SAUDADES DA CÁSPER

Sandro Takeshi Munakata da Silva | stakesilva@uol.com.br
Bacharel em Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbero
Discente da Pós-Graduação Lato Sensu em 
Comunicação Empresarial pela Umesp

Das coisas de que mais sinto falta 
da época da faculdade, são duas: as 
pessoas, pois estas transformam a sua 
minha vida, de tal forma que ao finalizar 
o curso somos totalmente diferentes do 
que outrora fomos, e dos estudos, mais 
especificamente, da forma de estudar que 
realmente aprendi ao conviver com elas.

Durante a graduação tive inúmeras dúvidas 
sobre a carreira que optei para ser aquela 
que daria amor e lograria os meus dias. 
Mas sabe como hoje tenho certeza da 
opção que fiz? Pesquisa, em especial, de 
iniciação científica. Você, leitor, deve estar 
pensando como assim? De pronto lhe 
direi, cai de paraquédas no meu curso, e 
não tenho vergonha de dizer: queria ser 
jornalista!, mas por desventuras do destino 
e da minha falta de competência para ser 
vestibulando profissional, vim parar no 
berço de minha formação comunicacional, 
e aportei no pier das relações públicas.

Após o primeiro ano de faculdade, eu 
estava pior que cego em tiroteio, e não 
sabia o que diabos fazia nesse ambiente: 
a academia. Nesse instante deu o click. 
Surgiram inúmeras dúvidas e “coxinhas” 
em minha mente. As perguntas eram: em 
que contexto surgiu o primeiro profissional 
de relações públicas? Quais as funções e 
atividades irei desempenhar no futuro? 
Porque temos infinitos conceitos de rp? 
Temos uma origem duvidosa? Qual o 
melhor curso de rp? Qual o perfil do aluno 
ideal? Para que serve pesquisa em rp? 

E como está o mercado profissional? E por 
fim, a derradeira pergunta, se temos uma 
literatura incipiente, temos uma teoria? 
Quem poderá nos salvar?  O Chapolin Colo-
rado? Não, talvez a teoria da comunicação. 
A partir dessas dúvidas e angústias, come-
cei a minha iniciação científica para decidir 
se iria desistir das relações públicas ou 
seguiria em frente com a cara e a coragem.  
O que eu fiz? Novamente como disse sinto 
falta das pessoas do universo casperiano. 

E no diálogo que tive com uma delas, 
Edgar Morin, via comunicação secundária, 
aprendi que “para saber ver é preciso saber 
pensar o que se vê.  Saber ver implica, pois, 
saber pensar, como saber pensar implica 
saber ver. Saber pensar não é algo que 
se obtêm por técnica, receita, método. 

Precisamos adivinhar a que impulsos 
obscuros, a que necessidades de nosso ser, 
a que idiossincracia de nosso espírito obe-
dece ou responde aquilo que consideramos 
como verdade. É essa a exigência reflexiva 
fundamental (...) e não deve estender-se 
apenas ao homem de ciência, mas deve ser 
a de cada um e de todos”. (1986, p. 111).

O universo das relações públicas apre-
senta-se cada vez mais atrelado à prática 
do que propriamente a uma teoria.  É 
cada vez mais notório que os alunos e 
profissionais da área entendem que as rps 
se limitam a processos, a instrumentos 
e a técnicas para a sua realização. 

A partir do esquema “Modelos teóricos 
para o estudo das comunicações” proposto 
por Venício de Lima (2001), o objetivo é 
entender cada uma das correntes teóricas, 
ressaltando sua importância para a 
fundamentação de uma teoria, além 
de desmistificar a idéia de que relações 
públicas não se resumem a um conjunto 
de técnicas e instrumentos, ou seja, a área 
não se limita a técnicas operacionais, e 
possui uma base teórica que fundamenta 
o saber-fazer e o como saber-fazer.

Nossas ações precisam ser fundamentadas, 
é preciso que saibamos explicar o porquê 
as estamos realizando. Baseando-se no 
senso-comum, muitos profissionais e 
alunos têm uma visão errônea quando 
pensam em relações públicas. 
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Eles pensam que seja preciso simples-
mente identificar a situação e, a partir daí, 
aplicar uma determinada ferramenta. No 
entanto, afirmamos que é preciso analisar 
a situação, mas é dever nosso desenvolver 
um planejamento com as melhores 
ferramentas ao avaliar quais são nossos 
objetivos, e assim optar pela melhor e 
mais eficiente maneira para atingí-los. 

O que acontece é que, muitas vezes, o 
profissional já presenciou uma determinada 
situação e agiu de certa forma, no futuro 
quando uma situação semelhante voltar a 
acontecer, o profissional, comodamente, 
refaz a ação. Não se descarta a possibili-
dade de bons resultados, mas a chance de 
falhas é muito maior. Por isso, com intenção 
de fortalecer o conhecimento da área, para 
cada ocasião, cabe a nos realizar um novo 
planejamento, levando em consideração 
nossos recursos, os princípios e objetivos 

Esse é apenas um resumo da ópera que 
encontrei ao longo do meu caminho pelo 
latifúndio das relações públicas. No final 
da pesquisa, as respostas que encontrei 
foram muito gratificantes e serviram para 
confirmar os meus objetivos e restaurar 
a minha fé nas minhas hipóteses.

Como afirmei naquele final de 2004, ano 
da iniciação científica e segundo ano 
na trilha das relações públicas, volto a 
declarar mais convicto do que nunca: 
“o profissional de relações públicas não 
deve se utilizar da manipulação para 
estabelecer a comunicação de uma 
organização e seus públicos, mas deve 
sim ser persuasivo, tendo em mente a sua 
função e contribuição para a sociedade. 

A melhor maneira de se transmitir as 
informações de uma organização e 
trabalhar com uma linguagem específica 
para cada tipo de público, de forma 
que a compreensão entre ambos seja 
mútua. Essa informação deve ser sempre 
qualificada e trabalhada de acordo com a 
ética e estética da profissão, levando em 
consideração a cultura (organizacional e 
do local onde a empresa esteja inserida), 
para manter um diálogo honesto entre a 
instituição e seus públicos”. (TAKESHI, 
2004, p. 73-74). Graças à graduação, e em 
especial à iniciação, hoje formado, acredito 
naquilo que uma outra pessoa me disse, 
Erasmo de Freitas Nuzzi: “desde o seu 
surgimento (...), o gesto inicial da criatura 
humana foi o de buscar comunicar-se. 

Em verdade, a ânsia de comunicar não 
é privilégio dos humanos, pois desde os 
primórdios da vida em nosso planeta, 
seja ela animal ou vegetal, tudo gira em 
torno do afã de se comunicar. (...). 

No ar, no mar, nas florestas, nos 
campos, nas comunidades humanas, 
tudo surge, brota, nasce, renasce e vive 
em função de um ato permanente: o 
de comunicar-se. Comunicar é viver, 
porque tudo decorre desse impulso, que é 
estimulante por excelência”. (2001, p. 8).

Esse texto não teve como objetivo lhe 
descrever toda a minha pesquisa, mas sim 
sugerir uma coisa muito interessante, e 
aproveito para deixar a seguinte reflexão 
sugerida por um amigo querido dos 
tempos da Cásper, José Eugênio de Oliveira 
Menezes, via comunicação primária, 
“quando você me pergunta uma coisa e eu 
sei a resposta, isso é apenas o meu dever, 
mas quando você me pergunta, e eu não sei 
lhe responder, aí estamos na faculdade”.

Para obter mais informações sobre 
essa pesquisa, entre em contato com 
o autor, ele ficará muito contente em 
responder às suas reflexões, ok?

Paulo Diniz
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título: Agite a noite toda
produto: Burn

criação: Andira Medeiros, 2ºPPC
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Para saber mais:  
www.facasper.com.br/pp/site

Aluno, envie seu trabalho para:  
publicidade@facasper.com.br

título: O fim dos carneirinhos 
produto: Maracugina

 direção de arte: César Kondo 
redator: Marcelo Brito

ilustrador: Stefano de Luccia
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Criatividade: espremendo a laranja  
Pat Fallon & Fred Senn

Os autores deste livro têm grande prestígio. 
Pat Fallon é co-fundador e chairman da Fallon 
Worldwide, subsidiária da Publicis Group, 
um dos maiores conglomerados de mídia e 
propaganda do mundo. Fred Senn também é 
co-fundador e sócio. O primeiro é reconhecido 
como excelente homem de criação, e 
criatividade é reconhecida como parte do DNA 
da Fallon no mundo todo. Só pra situar, aqui no 
Brasil a Fallon tem Eugênio Mohallen no seu 
time, por aí já dá pra ver o estilo da agência.

O livro conta os muito cases que fizeram a história recente da 
Fallon, como a comunicação emocionada feita para o cliente United 
Airlines, no dia seguinte do atentado do dia 11 de setembro. Mas o 
mais interessante nesse livro é que ele é interativo com o site www.
juicingtheorange.com, lá você encontra os filmes que ilustram as 
estratégias adotadas para os mais diversos clientes, dos grandes aos 
não tão grandes (não se pode também dizer que sejam pequenos). 

As abordagens não tradicionais são explicadas sempre como uma 
parceria com os clientes mais ousados que aceitam arriscar para 
ganhar, mas com uma boa dose de ousadia por parte dos criativos 
e de toda a agência fazendo a defesa daquilo em que acreditam. 

O livro só tem um problema: você precisa se livrar dos preconceitos 
contra a cultura norte-americana. Fiquei pensando sobre como 
aproveitar mais dessa leitura e cheguei à seguinte conclusão: 
“Fale para sua aldeia e você falará para o mundo”, citando Fer-
nando Pessoa. Temos que olhar mais pra nossa cultura, e aí sim 
entenderemos que a boa propaganda não tem nacionalidade.

LEITURAS

o 
qu

e 
es

ta
m

os
 le

nd
oCHARGE

Por Dannyel Romero 
Aluno do 4º ano

Outros trabalhos podem ser conferidos em:  
www.dannyelromero.carbonmade.com

Por Vilma Schatzer
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