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Consulado britânico auxilia
empresas brasileiras no Reino Unido
Em evento previsto para novembro, companhias passam uma semana em contato com o mercado britânico,
conhecendo suas necessidades, demandas e perculiaridades. Iniciativa também foca nos pequenos negócios
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E

mpresas brasileiras que
queiram investir em estabelecimentos ou escritórios no Reino Unido
têm um parceiro de peso. É o
Consulado-Geral daquele país,
que mantém um trabalho de
auxílio para as companhais nacionais, desde pequenos negócios até grandes empresas. A
cônsul-geral britânica em São
Paulo, Joanna Crellin, explicou
que a próxima atividade da representação britânica no Brasil
é a organização de uma missão
de companhias brasileiras na
terra da rainha Elizabeth II,
prevista para novembro. “Levamos uma série de companhias
para conhecer a economia do
país, falar com especialistas e
conhecer o ambiente de negócios de lá”, explicou ela.
De acordo com a cônsul-geral, o evento, realizado anualmente, é chamado de The
Week. A viagem dura cerca de
uma semana e lá as empresas
brasileiras têm a oportunidade
de ter contato com o mercado
britânico, conhecer suas peculiaridades, necessidades e demandas. Segundo ela, no ano
passado foram levados representantes de dez empresas brasileiras para o território britânico. “Há companhias que nos
procuram, com o desejo de em
falar conosco sobre as oportunidades do Reino Unido. Acredito que para este ano, o nú-

Durante o evento Brasileiras Globais, que faz parte da inciativa de apoio, 18 empresas que expandiram suas atuações foram premiadas

mero de companhias a ir para
lá tende a aumentar bastante”,
apontou ela.
Joanna Crellin disse ainda
que não existem somente grandes companhias que aportam
na Grã-Bretanha para investir,
mas que já há negócios de pequeno porte que já atuam nas
cidades do país. Ela ressaltou
que seu país sempre está aberto para receber o ingresso de
companhias e isso se reflete
em sua importância dentro do
cenário europeu. “O Reino Unido é muito acolhedor para investimentos estrangeiros, tanto que na Europa está em primeiro lugar como destino de

negócios e é o segundo em todo o mundo”, completou.
Prêmio
Uma base desta ajuda é o
evento Brasileiras Globais, que
premiou 18 empresas brasileiras
que expandiram suas atuações
para o Reino Unido em 2014.
Entre elas, estão as cariocas BR101 e a DirijaJa.! De acordo com
o consulado britânico, a BR-101
está instalada na Media City,
considerado o segundo maior
polo de indústria criativa do Reino Unido e sede da BBC e iTV, e é
a primeira empresa brasileira a
se estabelecer na cidade de Man-

chester. O serviço da BR 101 é de
consultoria para jogadores e
clubes de futebol.
A DirijaJa! tem uma parceria
com uma promoção de sistemas de transportes e transferirá
ao Brasil tecnologia de ponta
para produção de carros elétricos. O objetivo do prêmio, concedido em 11 de agosto, é atrair
negócios e empresas de todo o
mundo e tem como diferenciais
a facilidade e agilidade para
abertura de empresas, impostos
e reconhecimento a atuação de
empresas brasileiras naquele
país europeu.
A maior parte dos investimentos, cerca de 78% do total,

se concentra em Londres, mas
há negócios brasileiros em Manchester, Glasgow (Escócia), na
Irlanda do Norte e também na
pequena cidade de Milton Keynes, situada no sudeste da Inglaterra, no condado de Buckinghamshire. Além disso, as empresas de tecnologia representam 40% dos investimentos, seguidas pelo setor de serviços financeiros, com 29%. “Premiamos essas 18 empresas para ajudá-las a entrar no Reino Unido.
Tentamos dar um horizonte sobre o tipo de companhais que
estão encontrando sucesso lá”,
explicou a cônsul-geral sobre a
importância do prêmio.

Além da premiação, ela disse
ainda que o consulado tem ainda um pacote de ajuda para empesas que tem interesse em
aportar no território britânico. A
ajuda consiste em oferecer
orientações quanto às regras
contábeis praticadas naquele
país, como funciona a burocracia, como estabelecer-se de forma legal e as vantagens de ficar
baseado na Grã-Bretanha.
Para quem deseja investir na
Grã-Bretanha, ela explicou que
a empresa procurar o consulado, e uma vez lá, os representantes da representação do país
analisarão o perfil da companhia brasileira, a área onde atua
e o tipo de investimento que
pretende fazer por lá. Daí, será
elaborado o pacote de ajuda de
acordo com o perfil da companhia. “Existem companhias
grandes, como a BTG Pactual, e
até mesmo pequenas empresas.
Sobre a vinda de companhias
britânicas para o Brasil, a cônsul-geral em São Paulo explicou
que o movimento não é diferente. De acordo com ela, existe um
grande interesse das empresas
de lá interessadas em investir no
Brasil, apesar do momento de
crise econômica vivida por aqui.
“A crise é ruim de um certo ponto de vista, mas tem companhias que estão no Brasil há
muito tempo e pretendem permanecer mais tempo. Entrar no
mercado em um momento difícil também abre oportunidades”, ressaltou.
Em 2012, o Reino Unido lançou, no Brasil, a campanha
GREAT Britain, que atua em 60
países do mundo. O objetivo é
divulgar o que o país europeu
tem de melhor, para atrair oportunidades nas áreas de infraestrutura, indústrias criativas, negócios, educação e turismo. Para
isso, a GREAT está apoiada em
diferentes pilares que destacam
as áreas de expertise britânico,
como tecnologia, inovação, cultura, legado esportivo, música,
sustentabilidade, criatividade e
empreendedorismo. A campanha pode ser acompanhada no
Brasil pelo Facebook (/UKinBrazil) ou pelo Twitter (@ukinBrazil).
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DIRETOR DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA NOVA/SB NO RIO

A parceria não mudou.O que mudam
são as soluções para os problemas
de comunicação dos clientes"
Fale um pouco sobre o DNA de interesse público
da nova/SB.
A nova/sb, desde o início, trabalha com campanhas de interesse público como a de consumo responsável de bebidas alcoólicas e a de uso
e preservação das fontes da água potável para a
Ambev. Até hoje, foi a única agência brasileira
convidada a participar de licitações de campanhas para a OMS – Organização Mundial de
Saúde, e já realizou oito campanhas sobre temas como doação de sangue, uso indevido de
remédio e males do tabaco. Essas campanhas
foram veiculadas em 180 países. Publicamos
em 2006 o primeiro livro sobre o assunto no
Brasil – Comunicação de Interesse Público,
Ideias que movem pessoas e fazem o mundo
melhor”. Nessa mesma época, foi criado o blog
CIP (www.novasb.com.br/blogcip), que se tornou referência sobre o tema, inclusive acadêmica. Reune cases do mundo todo sobre como
a comunicação pode engajar pessoas, mudar
comportamentos e promover a cidadania, a
cultura de paz, o respeito ao meio ambiente, a
saúde, a educação, etc.
E como tem sido o trabalho que vocês realizam
para a ONG Onda Carioca?
A Onda Carioca realiza projetos focados no
desenvolvimento sustentável da região e no
crescimento das pessoas que ali vivem. A nova/sb é parceira em todos os projetos da ONG,
com criação e suporte de todo material para
seus projetos. Para o Ecotampas (reciclo de
tampinhas), por exemplo, criamos uma campanha com ilustrações do grafiteiro ACME,
também parceiro da ONG e que teve peças
aplicadas em diversos pontos do Metrô Rio,

va/sb desenvolveu uma metodologia proprietária, a Popsynergy - http://www.novasb.com.br/popsynergy/, que é um conjunto
de ferramentas de diagnóstico de grande precisão para os problemas de comunicação de seus
clientes e que orienta os trabalhos de planejamento, criação e mídia. Com isso aumentam a
eficácia e a economicidade das ações de comunicação mais recomendadas.
Para onde caminha a propaganda?
A velocidade com que os meios e hábitos de
consumo desses meios de comunicação estão
mudando dificultam previsões definitivas, mas
já sabemos que estamos na era do compartilhamento, da interação. As campanhas com
maior resultado são aquelas que levam o consumidor a se transformar em veículo da mensagem, em advogados da ideia, do conceito, do
produto, da marca.
parceiro no projeto. Atualmente trabalhamos
num catálogo para o projeto Costurando (que
transforma lona vinilica para descarte em novos produtos), que envolveu um ensaio fotográfico com modelos da própria comunidade.
Como vem se transformando a relação entre
clientes e agências no mundo da comunicação?
Acredito que a relação de parceria não mudou. O que vem mudando é a solução para os
problemas de comunicação dos clientes, de
seus produtos, serviços, marcas e imagem institucional. A diversidade de meios de comunicação e as possibilidades de acesso a cada um
deles pelos consumidores exigem muito mais
preparo e estrutura técnica das agências. A no-

Recentemente vocês se tornaram associados da
Abap-Rio. Qual a sua visão sobre a missão da
entidade e a importância de fazer parte desse
grupo de agências?
As Abap’s são muito importantes para o funcionamento das agências de publicidade no
país. O setor é auto regulamentado praticamente desde o seu início na década de 50,
quando a Abap nacional liderou esse processo
de regulamentação e vem participando com
suas congêneres regionais de todas as atualizações dos códigos de ética e comercial. Além disso, e também de grande importância, tem organizado congressos da categoria e atividades
de integração para desenvolvimento da indústria da comunicação.

Vigilantes do Peso no ar
O Vigilantes do Peso
lança campanha
com o slogan “Você
ligado na sua saúde.
A gente ligado em
você”, que destaca a
flexibilidade e a
mobilidade do
programa via
aplicativo. Assinada
pela Casa da
Criação, a estratégia
de comunicação
conta com o filme “Rotina Boa”, que reproduz o dia
típico de um Associado do Vigilantes do Peso, com
situações que envolvem alimentação, trabalho,
atividades físicas, reuniões e lazer.

Ogilvy divulga esporte Paralímpico
O Brasil é uma potência mundial no esporte
Paralímpico, mas ainda falta informação sobre o
desporto e sua capacidade de impressionar e encantar.
Para ajudar a reverter isso, a Ogilvy Brasil criou a
seguinte estratégia: durante uma semana, Vinícius
Rodrigues (velocista, promessa para os 100m e 200m
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016), Lúcia Teixeira (judoca,
prata em Londres 2012) e Luciano Dantas (halterofilista,
bronze no Parapan de Toronto 2015) visitaram algumas
academias do Rio de Janeiro para um treino especial. A
reação dos frequentadores foi registrada por câmeras
escondidas. O rico material transformou-se na
campanha de engajamento para os Jogos Paralímpicos
Rio 2016 (7 a 18 de setembro de 2016), distribuido nos
canais digitais do Rio 2016, com audiodescrição e
legendas para deficientes visuais e auditivos.
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