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Essa é a frase que o escritor Nassim Taleb elegeu para abrir 
seu livro Antifrágil.

Para entendermos o que é antifrágil, uma boa maneira é par-
tirmos para a definição do que é frágil: algo que quebra, rompe ou 
deforma quando submetido à pressão de um agente externo. Faz 
sentido para você? O antifrágil, oposto de frágil, é algo que melho-
ra quando está diante de uma situação inesperada. 

Lidar com um mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo 
traz desafios, mas também oportunidades.

Talvez essa seja a melhor explicação para o propósito de pu-
blicarmos este livro com as 18 entrevistas que realizamos entre 
abril e setembro de 2020. A ideia surgiu apenas uma semana após 
o início do lockdown, em meados de março, quando refletíamos so-

“O mesmo vento 
que apaga a vela 
alimenta o fogo”
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bre qual a melhor maneira de estarmos próximos de nossos colabo-
radores, clientes e amigos gerando valor. 

Acredito numa visão mais abrangente de nosso negócio e de 
nossas responsabilidades, um olhar para todo o ecossistema do uni-
verso de extensão de marca e licenciamento. E ainda em um traba-
lho colaborativo de construção coletiva de soluções. Desse lugar, 
liguei para a future thinker Andrea Bisker para compartilhar o pro-
jeto de convidar pessoas que admiro e respeito por suas trajetó-
rias profissionais para um bate-papo estruturado, mas informal, de 
como praticar a antifragilidade. Ela não apenas adorou a ideia como 
também imediatamente concordou em ser a primeira entrevistada 
de nosso Rtalks.

Dela surgiu a frase “melhor feito do que perfeito”. E fomos 
adiante nessa jornada.

Decidimos fazer no formato de lives pelo Instagram, gravan-
do e transcrevendo as entrevistas. O aprendizado já começou nesse 
momento, pois sem a ajuda de meus filhos certamente as primeiras 
lives seriam bastante nervosas! 

Escutei em um encontro de investidores de venture capital 
que existem duas categorias de negócios: aqueles que já foram 
“disruptados” e aqueles que ainda serão. Na minha opinião, o mer-
cado de extensão de marca e licenciamento encontra-se na segun-
da opção. 

Há pouca colaboração entre os stakeholders. O criador da Pro-
priedade Intelectual, seja ele um animador/ilustrador, influencia-
dor, celebridade ou um grande estúdio, desenvolve sua ideia isola-
damente para depois apresentá-la aos distribuidores de conteúdo, 
indústrias, varejistas e seus potenciais fãs consumidores. Esse pro-
cesso poderia ser menos linear e mais circular com a participação de 
todos desde sua concepção. Provavelmente o resultado seria mais 
assertivo com o engajamento de todas as partes até o momento de 
um lançamento estratégico e coordenado.

Nosso modelo de negócio é o mesmo há décadas. Estamos 
sempre negociando garantias mínimas e percentuais de direitos au-
torais e/ou royalties. Parece um disco quebrado em tempos em que os 
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discos praticamente não existem mais! Precisamos pensar em mode-
los compartilhados de investimento e risco entre as partes.

Sim, entendo que essas mudanças não são fáceis quando fa-
lamos de marcas e personagens internacionais. Entretanto, temos 
um enorme potencial criativo no Brasil que nos abre a oportunida-
de de transformação desse modelo já exaurido. Temos exemplos 
de personagens da Finlândia (Angry Birds) e da Islândia (LazyTown) 
que se tornaram sucessos globais. Será que por meio de um novo 
modelo não teríamos um case global brasileiro? 

O desafio na procura dessa resposta foi a curadoria. Com abun-
dância de informação e conteúdo disponível nas mais diversas plata-
formas, o que seria relevante, provocador e com potencial de impactar 
pessoas e negócios? Como tocar as pessoas com autenticidade e signi-
ficado? Nosso objetivo não era vender nossas marcas ou personagens, 
mas sim encontrar, organizar e compartilhar conteúdo. 

Nessa jornada, abrimos a conversa para uma diversidade de te-
mas que já estavam em pauta, mas, como já disse Lenin, “há décadas 
em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem”. 
Nessa aceleração de tendências, falamos de adolescência, tecnolo-
gia, varejo, franquias, terceiro setor, business to business, comunica-
ção, personagens, eventos, propósito, futuro e muito mais.

Como outras mudanças comportamentais irão impactar nos-
so negócio? 

Podemos ficar alheios ao tema da sustentabilidade? Qual o im-
pacto de nossos produtos, embalagens, matérias-primas, processos 
industriais no meio ambiente e na comunidade como um todo?

A diversidade está presente em nossas empresas, fornecedo-
res, produtos e campanhas publicitárias?

Como fazer para que nossos produtos contem uma história? 
Como gerar conversa e dialogar com nossos fãs?

Como fica nossa distribuição quando a loja vai até o consumi-
dor por meio das plataformas online?

E a loja física, como se transforma em um ponto de experiên-
cia, encontro e educação?

Temos um propósito para chamar de nosso?



Para essas e muitas outras provocações, tive o privilégio de 
escutar e aprender nas conversas com um grupo muito especial de 
pessoas, às quais agradeço demais pela doação de seu tempo e a 
autorização para a publicação desta coletânea de entrevistas.

Espero que este livro mantenha esse legado presente e nos 
ajude a refletir sobre o amanhã!

#boratransformar
David Diesendruck* 

*CEO da Redibra, agência de licenciamento e extensão de 

marca. Conhecida pelo foco em estratégia e criatividade, 

possui um seleto portfólio de marcas, incluindo Coca-Cola, 

Nintendo, Netflix, Chevrolet, Capricho, Ursinhos Carinhosos e 

Galinha Pintadinha.

A empresa foi fundada pelo pai de David, Elcan Diesendruck, 

em 1965, e foi representante da Disney no Brasil até 1994.

Em 2018, a Redibra inaugurou o R.Lab, espaço de mentoria e 

inovação no licenciamento de novos conteúdos nacionais.

A experiência em licenciamento do CEO David Diesendruck 

como o VP na Disney Consumer Products Latin America em 

Burbank e Miami, juntamente com sua mente empreendedora, 

faz da Redibra a agência mais premiada do Brasil e #18 no 

ranking da revista License Global.  

David também atua como VP da Abral, Associação 

Brasileira de Licenciamento, e é membro do Conselho da 

Licensing International, da Fundação Abrinq e do Hospital 

Israelita Albert Einstein.
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David Diesendruck: quais são as mudanças e movimentos 
que você percebeu que foram mais relevantes desde a nossa pri-
meira live (ocorrida em março de 2020)?

Andrea Bisker: boa parte do meu trabalho é baseada nos  
insights trazidos pela Stylus. Cerca de 150 pessoas estão constantemen-
te buscando o que há de novo e inovador. Uma das coisas que me cha-
mam muito a atenção é algo que a Stylus chama de local love – termo 
originário do movimento conhecido como glocalismo, ou seja, a valori-
zação daquilo que é local dentro de uma cultura global. Isso é uma ten-
dência de globalização reversa. Essa tendência começou com a percep-
ção de que há coisas básicas de que grandes players não devem abrir 
mão para manterem o controle, como suas matérias-primas.

O mundo começou a perceber esse movimento – do grande para 
o pequeno – e a valorização do local love, que chamamos de superlocais. 
Mas o que é isso, afinal? Podemos pensar, por exemplo, na percepção 
que passamos a ter dos nossos vizinhos de apartamento, que são pessoas 
com que muitas vezes não tínhamos contato antes da pandemia. O termo 
também está relacionado à vontade que temos de comprar de comércio 
local, porque, mais do que nunca, temos a consciência de que se não com-
prarmos desse comércio, ele deixará de existir. É a valorização do que é 
artesanal e feito localmente. 

Isso traz um movimento muito forte de formação de comu-
nidade, algo em que eu já vinha prestando atenção havia algum 
tempo. A formação de comunidades é uma maneira de as marcas 
conversarem com a alma e o coração das pessoas. Hoje, muitas 
marcas começaram a entender que os nanoinfluenciadores es-
tão trazendo mais resultados do que aqueles que possuem mi-

_Andrea Bisker, especialista em comportamento de con-
sumo e CEO da Spark:off, consultoria que transita nas áreas de conteúdo, 
tendência e inovação. Representante no Brasil da Stylus, plataforma inglesa 
de inteligência de mercado. 



lhões de seguidores, porque são pessoas mais reais, o que gera 
uma sensação maior de identificação e proximidade com seu 
público-alvo. Fazendo uma analogia para o licenciamento, ter uma 
personagem como a Galinha Pintadinha é uma forma de aproximar 
as marcas das pessoas. Marcas que dão para a comunidade informa-
ções, troca, conhecimento e espaço para gerar conversas recebem 
de volta a compra do seu produto.

Esse é um movimento muito legal que eu vi se fortalecer. Acre-
dito que as marcas mais relevantes serão aquelas que conseguirem 
penetrar nessas comunidades de forma igualmente relevante. Ou 
seja, ao se tornarem importantes, necessárias e entenderem as do-
res daquele grupo de pessoas, vão poder entregar serviços e solu-
ções sempre mantendo o consumidor no centro.

Diesendruck: o que você está falando tem a ver com o con-
ceito de interdependência, pensar no todo e ter a consciência de 
que se não está bom para o outro, para mim não está também. E, 
obviamente, isso também se expande ao meio ambiente.

Hoje estamos vendo, inclusive, fundos de investimento que uti-
lizam essas variáveis para identificar possíveis investimentos, é o cha-
mado ESG [Environmental, Social and Corporate Governance, sigla em 
inglês para melhores práticas ambientais, sociais e de governança].

Andrea: essa é uma pauta importantíssima, as empresas pre-
cisam ficar atentas ao ESG. Podemos citar com um bom exemplo a 
Ambev, que se posicionou desde o início da pandemia – primeiro com 
a utilização das suas fábricas para a produção de álcool gel, depois 
com hospital de campanha, com a realização de ações para ajudar 
bares e restaurantes (seus principais stakeholders) e agora junto a ou-
tros parceiros que estão trabalhando para disponibilizar uma fábrica 
para a produção das vacinas. A Ambev está abraçando várias dores 
da sociedade e aí eu me pergunto o quanto isso está sendo realizado 
pela vontade de deixar um legado.

Acho que para a sociedade isso é muito positivo. Nós dois somos 
da geração X, já nossos filhos são da Z, geração que já nasceu com uma 
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percepção de consumo mais consciente e com uma veia ativista. Vai 
ser mais comum no futuro vermos outras Gretas Thunberg atuando 
no cenário político. Mas, por outro lado, é uma surpresa vermos es-
sas mudanças ocorrendo neste momento em companhias do porte 
da Ambev. Na realidade, uma coisa está conectada a outra – como 
essas atitudes fazem a empresa valer muito mais, entramos em um 
círculo virtuoso, onde quem mais se doa é também mais reconhecido 
pelos investidores e consumidores.

Diesendruck: a forma de consumir entretenimento mudou 
muito também. Como você vê isso e o que acha que pode acontecer 
nessa área?

Andrea: por causa de toda a situação, as pessoas estão um pou-
co cansadas, foram muitas lives, há muita informação e estamos viven-
do o momento da economia freemium. É interessante porque no co-
meço havia muito consumo de conteúdo e estava tudo disponibilizado 
de graça. O que está surgindo agora com muita força é a curadoria do 
conteúdo que vai ser entregue. Tem tanta coisa hoje, que é difícil es-
colher, então, por exemplo, a Redibra realiza uma curadoria do que é 
interessante entregar para o seu cliente e ele decide a forma como vai 
consumir o que está sendo disponibilizado.

Como a oferta é muito vasta no caso do entretenimento, as 
pessoas estão cada dia mais sofrendo de FOMO (fear of missing 
out, ou medo de perder alguma coisa), e isso acaba as levando ao 
JOMO (joy of missing out, ou alegria de perder alguma coisa). Por 
isso, quando pensamos em como lidar com a produção excessiva 
de conteúdo em meio a tudo isso, a resposta é entregar infor-
mações relevantes e apropriadas. Existe um movimento bastante 
interessante nesse sentido em que as marcas atuam cada vez mais 
como broadcasters, ao produzir e distribuir diversos tipos de con-
teúdo, não apenas relacionados ao produto, para uma audiência 
cada vez mais ampla. 

Agora, uma grande pergunta é: como faço para chamar a atenção 
do público no meio disso tudo? Tem uma empresa chamada NTWRK que 



tem uma estratégia de que gosto muito: o varejo episódico. A plataforma 
mescla convidados famosos, produtos exclusivos oferecidos por tempo 
limitado e streaming de conteúdo de vídeo e mídia social para criar episó-
dios de compras transmitidos ao vivo todos os dias. As Lojas Americanas e 
a Chilli Beans já tentaram utilizar esse formato. O Brasil está começando 
a avançar sobre isso. Isso causa a urgência no público, pois é algo que vai 
acontecer somente naquele momento, eles não vão ter acesso depois. 
Para quem não conhece esse formato ainda, vale a pena conhecer.

Todo trabalho começa com a preparação de um storytelling. A 
Nike, por exemplo, cria uma narrativa, leva um atleta famoso e marca 
o horário para que ocorra esse evento. A venda é realizada na pla-
taforma, pela celebridade que foi contratada 
para participar, sempre focando em algum 
produto especial. Eles são capazes de vender 
milhares de unidades em poucos minutos. 
Isso faz parte de conseguirmos despertar o 
desejo no consumidor e criar uma relação 
mais íntima com ele. Desde saber em quais 
comunidades ele está inserido até conseguir passar o conteúdo que 
ele quer de forma sutil – ou seja, com curadoria –, deixando que ele 
decida se e quando quer comprar de você.

O soft sell se baseia em se tornar companheiro do seu consumi-
dor – a Netflix conquistou esse papel durante a pandemia, o mundo do 
entretenimento tem a missão de promover o escapismo. Ficar em casa 
não significa ficar jogado no sofá, é possível gerar conteúdos que in-
centivem comportamentos saudáveis. Vimos o boom do fitness indoor e 
da meditação nesses últimos meses. Marcas que foram entendendo as 
dores de seus consumidores e trouxeram cursos de diversas áreas para 
ajudar as pessoas a saírem dessa de forma melhor e, também, oferecer 
doses de normalidade para a vida delas. 

Tem uma frase que eu adoro do Ricardo Dias, que é o atual 
diretor de marketing da Ambev, na qual ele diz: “Pare de interromper 
e comece a entreter”. Como você insere um produto em uma comu-
nidade? É preciso inserir através de conteúdo relevante, de forma 
sutil e que ajude quem faz parte daquela comunidade a lidar com 

É interessante porque 
no começo havia 
muito consumo de 
conteúdo e estava tudo 
disponibilizado de graça. 
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seus problemas – é assim que sua marca vai ser lembrada. A relação 
de consumo se tornou uma troca, o que você oferece ao seu consu-
midor (além do produto) para que ele se mantenha fiel à sua marca.

As pessoas estão mais conscientes, consumindo com mais par-
cimônia. Estamos em um momento de crise, no qual pensamos muito 
bem antes de consumir. Isso cria uma demanda maior ainda para as 
marcas conseguirem ter uma relação que “fecha” com o seu consumi-
dor. Essa conversa nos leva a outro tema, chamado economia da paixão, 
que fala sobre como a economia está hoje e como os jovens anseiam 
viver pelo que eles são apaixonados. Se você conseguir viver e ganhar 
dinheiro com aquilo que é a sua paixão, essa é a grande economia do 
futuro. Dessa forma, a tendência é que as pessoas trabalhem menos ho-
ras e que os trabalhos repetitivos sejam feitos por máquinas. Dentro da 
economia da paixão, as marcas que se propuserem e conseguirem dar a 
mão para os jovens, para que eles iniciem suas carreiras através delas e 
consigam viver das suas paixões, terão um papel fundamental.

Uma marca de que gosto muito é a inglesa Depop – varejo on-
line que trabalha muito com a geração Z e que faz a revenda de pro-
dutos. Eles têm lojas físicas que oferecem estúdios para que seus 
revendedores possam, por exemplo, fotografar a campanha dos 
seus produtos. Eles dão recursos para os jovens comercializarem 
suas criações. Essa é a economia da paixão: conseguir fazer aquilo 
pelo qual você é apaixonado e ganhar dinheiro com isso. As marcas 
que abraçarem esse movimento vão sair à frente, pois serão reco-
nhecidas como marcas que apoiam e colaboram para que seus fãs 
se sobressaiam. Esse é outro exemplo de círculo virtuoso.

Diesendruck: com relação a tudo que temos falado sobre pro-
pósito, ESG, interdependência, você enxerga que essas coisas vão efe-
tivamente acontecer ou vão ficar apenas no discurso?

Andrea: eu amo esse assunto, tem muito a ver com pessoas 
que amam marcas que amam pessoas e com a necessidade de as 
marcas se posicionarem. A gente nunca viveu um momento como o 
que estamos vivendo hoje e uma das coisas mais espetaculares que 



vimos foi a colaboração entre empresas, inclusive concorrentes. 
Esse comportamento é intangível, mas atinge desde o executivo 
que está tomando decisões até o consumidor. 

A importância da coerência em todas as atitudes das marcas 
também é fundamental. Vemos como exemplo a Nike, que des-
de sempre abraça causas raciais e se posicionou quando ocorreu 
o caso do George Floyd, mas ainda assim foi questionada por não 
ter, entre seus executivos, pessoas negras. Eles se posicionaram na 
sequência, dizendo que lutam, sim, pela diversidade – de gênero e 
raça – e que estão se movimentando para resolverem essa situação 
também. Isso nos leva a algo muito importante: se o que você fizer 
não for de verdade, sua marca vai perder o fôlego.

Tenho certeza de que tudo isso que tem sido falado realmente 
vai acontecer, seja porque as empresas não vão deixar de fazer por 
conta do ESG, para não perderem investidores, mas também porque 
os consumidores vão deixar de comprar. Fa-
lar sobre propósito anda muito na moda, mas 
ainda assim é algo fundamental, porém, cada 
marca precisa encontrar qual é o seu. A Nike 
abraça questões raciais, a Levi’s, o desarma-
mento, a Patagônia, sustentabilidade. É pre-
ciso achar o que faz sentido para você e, o mais bacana, ao invés de 
seguir uma agenda, faça você mesmo a sua agenda e leve o assunto 
para a mesa. É seu dever como CEO provocar o mercado e levar as-
suntos polêmicos e difíceis para discussão. 

As marcas estão sendo medidas pelo impacto social delas na 
humanidade, não apenas através do lucro. Os gestos das empresas 
nunca foram tão importantes quanto agora: se está alinhada aos 
seus propósitos, o quanto ela cuida dos funcionários e de todo o seu 
ecossistema são temas muito valiosos nos dias de hoje. 

Diesendruck: estamos passando por um momento muito difícil e 
o conceito de VUCA (volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguida-
de) se enquadra bem na situação atual. Pensando no aqui e no agora, 
qual mensagem você poderia nos deixar para encerrar a conversa? 

Pare de interromper e 
comece a entreter. Como 
você insere um produto 
em uma comunidade?
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Andrea: vivemos momentos incertos, as coisas vão mudar cada 
vez mais e numa velocidade enorme, e como podemos nos manter 
atualizados? Gosto muito do conceito de lifelong learner (educação 
contínua). Sempre tive paixão por aprender e valorizo muito o conhe-
cimento. Isso é algo que tem que ser valorizado por todo mundo, a 
nossa capacidade de aprender é impressionante, mas é um hábito a 
ser conquistado. Para se manter atualizado, a única forma é se reno-
var. Tem muita coisa nova acontecendo, novas palavras e termos que 
temos que estudar e nos aprimorar para não perdermos o passo e não 
envelhecer, mas, sim, amadurecer.



Quando você aprende algo, é 

apenas um pedacinho de um 

oceano gigantesco. Quanto 

mais você aprende sobre um 

assunto, mais descobre que 

tem muitos outros ligados ao 

redor. Para ter uma vida plena, 

estude e seja curioso. Não 

tenha preguiça, vá aprender, se 

aprimorar e se abra para o novo. 
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David Diesendruck: quem são os adolescentes de hoje e 
como os classificamos, você poderia explicar melhor?

Thiago Theodoro: segundo a Organização Mundial da Saúde, 
adolescentes têm entre 12 e 19 anos. Atualmente temos a geração 
Z, nascida entre 1997 e 2010, passando o bastão para a geração Al-
pha, nascida a partir de 2010. A geração Z é extremamente engajada 
e digital, muito ligada a causas e leva isso para sua relação com as 
marcas. São muito exigentes, apostam no consumo consciente e têm 
muito a nos ensinar.

A geração Alpha chega para ser o contraponto dos millennials 
(nascidos entre 1985 e 1996). Eles já possuem, por exemplo, uma re-
lação diferente a respeito de gênero, principalmente por terem pais 
millennials, que educam sem a distinção entre “brinquedos de me-
ninas versus brinquedos de meninos”, o que era comum até poucos 
anos atrás. 

Outra característica dos Alpha é o ideal de experiências out-
door, pois têm uma visão mais crítica a respeito do consumo de inter-
net. Enquanto a geração Z fica mais ansiosa e deprimida dentro da 
internet – e ainda está aprendendo a lidar com isso –, a geração Alpha 
tem uma crítica sobre como se relacionar com esse tipo de consumo. 
No futuro, prezarão por viver plenamente sua saúde mental e levar 
essa provocação para as marcas e o mercado. 

Eles fazem parte de uma geração que propõe um pensa-
mento mais focado no coletivo, algo que o cenário atual tem nos 
obrigado a fazer. Ao mesmo tempo que a pandemia fez um “ca-
valo de pau no mercado”, ela adiantou algumas discussões que já 
estavam começando, de forma lenta e gradual, acerca de coisas 
que ainda não estavam sendo realizadas, mas tiverem que ser ace-
leradas por causa da condição atual.

_Thiago Theodoro, jornalista formado pela Unesp. Tra-
balhou 18 anos em redação, foi diretor da revista Capricho e é consultor de 
comportamento sobre o público jovem.



Como característica forte da geração Alpha, vem a importância 
que eles dão à necessidade do ócio, o que é completamente oposto aos 
millennials, que sempre possuem mais de um projeto em andamento e 
vivem a cultura do “tudo ao mesmo tempo agora”. É uma geração acos-
tumada a ter muitos trabalhos, enquanto os Alpha apostarão em uma 
proposta de mundo diferente, onde vive-se melhor e trabalha-se menos.

Diesendruck: muito tem se falando em saúde mental, como 
esses adolescentes que estão no auge da produção hormonal estão 
lindando com os sentimentos durante a quarentena e a pandemia 
da covid-19?

Thiago: a quarentena está impactando nos hábitos das famílias e, 
consequentemente, dos adolescentes, que demonstram estar partici-
pando mais ativamente de atividades domésticas, adquirindo, inclusive, 
o gosto por culinária. Ainda assim, é um momento difícil de lidar.

De certa forma, agora conseguimos entender um pouco do que 
eles passam com relação à sobrecarga de vida digital. Estamos tendo 
uma quantidade muito maior de vivência digital (que o adolescente já 
tinha), assim como o tanto de ansiedade que isso gera e a quantidade 
imensa de informação que recebemos o tempo todo.

Por outro lado, os adolescentes estão tendo que conviver com 
uma falta muito grande de rotina e perdendo o contato com o mundo 
além da internet. A psicóloga Cláudia Sanches aponta que o adolescen-
te está sofrendo muito pela falta de convivência e presença física. Eles 
sentem saudades dos amigos, das pessoas que fazem parte do seu 
meio, e isso é mais difícil ainda levando em consideração o momento 
de vida deles. Estão banidos de suas experiências em um momento 
em que estariam ganhando liberdade, independência. É extremamen-
te frustrante passar por isso com seus 15, 16 anos e ter que pensar de 
forma mais adulta em tudo que está acontecendo no mundo.

Li um texto da psicóloga americana Jean Twenge (autora do livro 
iGen, que aborda a geração Z mas traz insights sobre a Alpha) no qual ela 
analisa a forma como cada geração está lidando com a quarentena. 
Para os baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) é um momento 
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difícil, mas eles já viveram outras situações também complicadas. Os 
millennials e a geração Z se perguntam o que vão fazer agora, porém 
têm o pensamento de que são jovens e que tudo vai dar certo. Já a 
geração X (nascida entre 1965 e 1984) vive um momento de muitas 
preocupações e incertezas, pois tem de lidar com seus pais, que nesse 
cenário fazem parte do grupo de risco, e, ao mesmo tempo, com seus 
filhos adolescentes em casa. E os adolescentes precisam lidar com a 
passagem do tempo enquanto se veem presos dentro de casa. Fica a 
sensação de ver o tempo passar e não poder fazer nada com ele.

Diesendruck: sobre a forma de as marcas lidarem com este 
momento, algumas, inclusive grandes, optam pelo silêncio e outras 
se posicionam. Pensando naquelas que possuem consumidores ado-
lescentes, surge o questionamento: como uma empresa que lida com 
esse público deve se comunicar sem parecer oportunista e ao mes-
mo tempo utilizar uma linguagem atual? Como elas podem ajudar o 
adolescente lembrando da importância que dão à transparência e à 
autenticidade das marcas que consomem?

Thiago: primeiro, é importante que aquelas que ainda produzem 
conteúdo “tiozão” façam sua lição de casa com urgência, pois é muito 
comum marcas que trabalham com público infanto-juvenil e juvenil co-
locarem o conteúdo para o jovem em uma única caixa e entenderem 
que é aquilo que o público precisa. Essa é a hora de olhar para seu pro-
duto e sua marca para entender qual a sua missão, sem tirar proveito da 
situação difícil pela qual todos estamos passando.

Não é hora de vender coisas – é hora de se relacionar com 
o seu consumidor, pois ele precisa de referências e entender, de 
fato, o que você entrega para ele. Sua marca realmente entrega o 
que promete (bem-estar, verdade, qualidade de vida)? Talvez não 
seja neste momento que o consumidor irá comprar seu produto 
– dependendo de qual ele for –, mas ter essa referência vai fazer 
diferença no momento da escolha.

Outro ponto importante, voltado a estratégias digitais, é com re-
lação às marcas que sempre tiveram o foco em aumentar seguidores em 



suas redes em vez de gerar influência através delas. Essas marcas vão pa-
gar um preço alto, pois o seguidor vai ser apenas um número, enquanto 
quem tem influência e criou uma conversa ho-
nesta com sua audiência sai ganhando.

Os jovens têm nuances e sabem o que 
sua marca faz, é importante conhecer essas 
nuances e a rotina dos adolescentes, saber 
do que eles precisam agora. Muitas marcas 
vendem produtos que não se encaixam no 
momento atual. E aí fica a pergunta: como a 
história que você conta pode funcionar nesse 
contexto indoor? Se o seu produto é uma mochila, por exemplo, como 
ela pode ser útil no homeschooling?

Ao realizar a “lição de casa”, você poderá saber o que seu pro-
duto entrega, quais experiências podem ser atribuídas a ele e quais 
mídias conversam melhor com o seu consumidor. Pode ser através 
de lives, do TikTok – plataforma utilizada predominantemente pelo 
público adolescente e que pode e deve ser muito bem explorada 
agora. Algumas marcas já estão indo por esse caminho, principal-
mente a indústria alimentícia, mostrando seus produtos através de 
receitas de que o adolescente gosta.

Diesendruck: já sabemos que o jovem está o tempo todo conec-
tado, então qual plataforma utilizar, considerando as que eles mais vêm 
utilizando? Rede social, streaming, podcasts, até mesmo o Big Brother 
Brasil, que se reinventou e atraiu diversas gerações na edição deste ano? 

Thiago: as plataformas ainda são as mesmas, mas fica a expec-
tativa sobre o que vem por aí. Uma que já vinha se firmando e está 
em expansão é o podcast, que hoje tem um público millennial cativo, 
mas está chegando aos poucos para o adolescente. Essa plataforma 
tem baixo custo e pode ser utilizada como uma forma de interação 
da marca com o consumidor. Porém, para que isso ocorra de manei-
ra positiva, é primordial conhecer sua marca e seu público para en-
tregar um conteúdo que esteja de acordo com seu posicionamento 

Ao realizar a “lição de 
casa”, você poderá saber o 
que seu produto entrega, 
quais experiências podem 
ser atribuídas a ele e quais 
mídias conversam melhor 
com o seu consumidor.
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e que seja atrativo. A tendência de produção de conteúdo para os 
jovens é a de apropriação deste momento e entendimento de que 
ele veio para ficar de alguma forma. Iremos sair de casa e recuperar 
nossa rotina, mas não totalmente. 

Os jovens têm feito essa apropriação ao criar novos termos 
para se referir a situações que acontecem durante o período da pan-
demia. Um deles é o “covidiot”, que se refere a pessoas que não res-

peitam o distanciamento social ou espalham 
fake news sobre o assunto, o que já indica 
quão engajada e crítica essa geração é com 
relação às informações que está consumin-
do. Outra expressão nascida nos Estados Uni-
dos é “coronacation” (corona + vacation), para 
denominar o período de homeschooling – que 

nos EUA não tem funcionado bem, sendo esta inclusive considerada 
uma geração perdida em termos de educação.

Por último, temos “coronabae” (bae é um novo termo em inglês 
para se referir a parceiros amorosos), que é a definição de relaciona-
mentos iniciados durante a pandemia. Estamos passando, sim, por 
um momento difícil e é nossa escolha sofrer com a situação ou se 
apropriar de forma criativa e entregar algo positivo para a audiência.

Diesendruck: em um dos nossos RTalks falamos da necessi-
dade do escapismo, da fantasia neste momento de covid-19. Como 
as marcas podem ajudar os adolescentes de seu ecossistema, sejam 
filhos de colaboradores, representantes comerciais, clientes e con-
sumidores finais?

 
Thiago: é um momento fundamental para essas atitudes, pois 

o público precisa disso. É a hora de adiantar as discussões que a gera-
ção Alpha proporá e pensar na coletividade dentro da realidade que 
estamos vivendo. 

É importante conversar com colaboradores, entender como 
é a rotina que cada um está vivendo para saber como isso impacta 
a relação com o trabalho, pois a realidade do dia a dia no escritório 

“Covidiot”, que se 
refere a pessoas 
que não respeitam o 
distanciamento social  
ou espalham fake news. 



é diferente da realidade do home office. Esse é o primeiro ponto. 
O segundo é entender que o adolescente está em casa o tempo 
inteiro e ver até onde sua mão alcança para se comunicar com ele 
também. Um canal possível para essa interação pode ser a realiza-
ção de lives internas, para colaboradores das empresas, que é uma 
forma de gerar aproximação e propor discussões sobre convívio so-
cial que englobem também o universo com o jovem em casa.

O diálogo é fundamental e a disponibilidade para a conversa 
é extremamente importante. Entender que o colaborador está com 
a família dentro de casa e aproveitar este momento para fortalecer 
o contato com sua rede é muito importante, pois todo mundo quer 
conversar e ter contato humano. 

Como marca, temos orgulho de dizer que somos humanos, é isso 
que temos que mostrar agora. Chegou a hora do storymaking – pas-
samos muito tempo pensando em storyelling, mas agora temos que 
realizar primeiro e contar depois. A forma que nossas atitudes causam 
impactos positivos dentro da situação atual é muito importante.

Diesendruck: pensando em tendências para o pós-covid-19, o 
que podemos esperar com relação às atividades que os adolescentes 
costumavam realizar como forma de entretenimento, por exemplo 
a dobradinha cinema e shopping? É um tempo de muita incerteza, 
então como as marcas podem se preparar para isso?

Thiago: muitos autores defendiam um período reduzido de uso 
de celulares e internet, mas o momento demanda exatamente o con-
trário. Tudo está acontecendo apenas no meio digital, então uma das 
discussões que virão será com relação ao bom uso do meio que nos res-
tou agora e como se apropriar do que estamos vivendo.

Não é a hora de parar, e sim de ter coragem para conversar 
e admitir o que está acontecendo. É importante ressignificar nossa 
relação com este momento e isso quer dizer que vai ser necessário 
escapar um pouco, abraçar um pouco, informar muito e com qualida-
de, porque uma das tendências do cenário pós-covid-19 é a verdade 
da informação e o combate às fake news.
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Empresas de experiências vão ter que repensar seu funciona-
mento, o consumo de esporte vai mudar, e se estruturar a partir das 
mudanças que estão ocorrendo. Há marcas que ainda não possuem 
e-commerce estruturado e por isso não conseguem se comunicar de 
maneira eficaz nem vender seu produto durante a crise. A palavra-cha-
ve que define o momento é muito simples e genuína: humanidade. 
Saber e reconhecer que todos estão vivendo uma fase muito difícil.

Diesendruck: haverá cicatrizes nos adolescentes pós-co-
vid-19 e como a relação entre pais e filhos será afetada?

Thiago: as cicatrizes já existem, e a preocupação é com a propor-
ção que elas vão ganhar, por vir de uma geração que já é mais ansiosa e 
mais deprimida. Neste momento, o reforço da rede de segurança des-
ses adolescentes será fundamental, assim como trabalhos como o que a 
CAPRICHO vem fazendo, sobre saúde mental. 

É tempo de planejar ações relacionadas à saúde mental, pois 
essa geração é frágil e sensível. A geração Z é a única em que a cur-
va de suicídio aumentou entre os 15 e 24 anos, então essa conversa 
da marca diretamente com o público é mais do que necessária.

Sobre a relação entre pais e adolescentes, a calma e o diálogo 
são o mais importante. O adolescente precisa sentir que essa relação é 
um espaço de confiança sem julgamento, onde ele pode falar de suas 
fraquezas e medos sem causar pânico. É fundamental manter esse ca-
nal aberto com o jovem e ter compreensão com ele.

Diesendruck: conta um pouquinho sobre a Teagá e como 
você tem ajudado as marcas neste período. 

Thiago: a Teagá é uma consultoria que visa ajudar as marcas e 
agências a entenderem o que o jovem pensa e precisa. Ela nasceu da 
percepção de que as marcas não entendiam o que os jovens queriam, 
sendo que esse era o público-alvo delas, mas não era tratado como 
prioridade. Eu nunca saí de uma conversa com um adolescente mais 
burro. Não é porque vivi mais que sei mais.



Thiago: gostaria de deixar 

algumas dicas importantes 

sobre o relacionamento entre 

marcas e adolescentes. A 

primeira é: criem um perfil no 

TikTok, é onde eles estão. Se 

perguntem se vocês conhecem 

de verdade o adolescente e 

se de fato conversam com 

esse público, tenham real 

sensibilidade com a causa 

deles e entendam o que estão 

vivendo. Finalizando, é muito 

importante criar espaços  

de convivência e diálogo  

com os jovens. 

Diesendruck: e, para finalizar, qual 

mensagem você gostaria de deixar? 
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David Diesendruck: gostaria que você nos contasse mais sobre 
a Vimer e sua experiência com inteligência no ponto de venda. 

Camila Salek: a Vimer atua há 14 anos voltada para a arquitetu-
ra do varejo, ou seja, o design do ambiente físico como um todo para a 
ativação de campanhas no varejo. Apesar de o nosso foco ser o varejo 
físico, trabalhamos juntos com várias agências que lidam tanto com di-
gital quanto com mídia mais convencional. Temos em nosso portfólio 
diversas marcas de segmentos variados, por exemplo, Hering, Grand 
Cru, Tok&Stok, Rommanel, e diversas outras categorias de produtos. 

Diesendruck: o Brasil está nesse momento com 577 shopping 
centers fechados* e, por consequência, lojas fechadas também. Como 
as marcas de varejo físico fazem nessa situação? O único caminho é o 
e-commerce ou existem outras alternativas para continuarem as vendas 
ou pelo menos para estarem presentes na mente dos consumidores?

Camila: o digital e o físico são complementares, entendemos 
tudo como uma coisa só. Cada vez mais, a partir de agora, vamos 
pensar muito menos em canais e muito mais em estratégia de 
marca como um todo: em uma hora faz mais sentido gritar mais 
em um canal e em outra hora mais em outro, ou em simultâneos. 
Temos visto como as redes sociais estão sendo usadas para auxiliar 
no processo de vendas, para ajudar na sua forma de comunicação 
e manter a relevância neste momento. Já não pensamos mais em 
canais, pensamos em jornada envolvendo universos on e off-line. 

_Camila Salek, uma das principais futuristas do setor 
de varejo no Brasil e referência em visual merchandising. Comunicadora, 
tem carreira de 25 anos em retail marketing e é sócia-fundadora da Vi-
mer Retail Experience, integrante do grupo de empreendedoras de su-
cesso do programa Winning Women Brasil, da Ernst & Young, e colunista 
da Harper's Bazaar Brasil.

* Dado de abril/2020



O ambiente físico de loja é onde as marcas se conectam emocio-
nalmente com os seus consumidores. Já o digital faz parte da constru-
ção dessa experiência. Estamos vivendo uma aceleração no processo 
digital como um todo, as pessoas passaram a ter hábitos de compras 
que até pouco tempo atrás não tinham, tanto no que tange ao e-com-
merce como a conveniência que o digital proporciona. O que preve-
mos é que, mesmo diante da estabilização do cenário de pandemia, as 
pessoas continuarão comprando pelo WhatsApp, fazendo o pedido e 
recebendo em casa etc. Hoje é uma condição que o novo varejo consi-
ga estar integrado como canal em todos os pontos de contato.

Diesendruck: você tem algum exemplo para tangibilizar o 
que está falando?

Camila: trouxe alguns cases que saem um pouco da caixa. O 
primeiro que quero destacar é o Fortnite, que levou pro ambien-
te digital uma ação de comunicação com seu consumidor. O jogo 
vai ter uma turnê com shows do rapper Travis Scott e patrocínio de 
diversas marcas não endêmicas. Saiu um dado no mercado ameri-
cano da Verizon que, em março, durante o período de confinamen-
to, 75% do aumento de uso de dados de internet foi para jogos. O 
Tinder também fez uma ação muito bacana, liberando uma função 
“passaporte”, que é paga, para os usuários poderem falar com pes-
soas do mundo todo. Chegou a ter um pico de mais de 3 bilhões de 
interações entre usuários. Você vê nessas ações o quão longe as 
marcas estão indo e quantas possibilidades existem. A marca en-
contra muitas possibilidades pela frente ao conseguir traduzir ex-
periências entre os ambientes físico e digital. 

Diesendruck: quais redes sociais são interessantes para 
quem busca vender online? Você acha que parcerias com apps de 
entrega são uma solução?

Camila: antes de tudo, é preciso olhar para dentro do próprio ne-
gócio e identificar o que é relevante para o seu público. Não há mais 
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divisão, as redes sociais já fazem parte do varejo. Aqui no Brasil temos al-
gumas plataformas e redes que têm mais peso do que outras, de acordo 
com o segmento que se trabalha. Eu diria que o impacto do Instagram é 
impressionante e temos ferramentas crescendo muito, como o TikTok. 

São apps de uso social, que marcas conseguem usar para con-
versar com seus consumidores de uma forma muito direta. Vemos 
o uso do Pinterest e do WhatsApp, que também são redes sociais, 
de forma muito efetiva. Os canais fazem parte de um todo que é 
a construção da experiência entregue ao consumidor. A escolha de 
uma plataforma vai depender da idade e perfil do público-alvo, além 
do tipo de produto que será oferecido. 

Os apps de entregas cresceram muito neste período, principal-
mente para produtos de higiene e cuidados. Estamos vivenciando uma 
excelente oportunidade para olhar para o modelo de negócio e enten-
der que não existe uma forma única de ofertar produto e marca. Te-

mos um movimento de varejo chamado Retail 
Meets Media, que já vinha acontecendo, mas 
o que estamos passando com a covid-19 veio 
para acelerar processos que ainda não eram 
priorizados pelas marcas. O ambiente de vare-
jo é muito mais do que apenas vitrine, ele deve 
funcionar como mídia, ponto de socialização 
e de experiência para o cliente. Há inúmeras 
possibilidades de contato com o consumidor, 

seja através de apps, redes sociais ou no próprio espaço físico das lojas 
– que engloba todos os demais pontos de contato.

Diesendruck: como você vê a evolução do visual merchandi-
sing pós-covid-19? 

Camila: passaremos por dois momentos. O primeiro de maior 
vulnerabilidade, em que a preocupação com o próximo ainda estará 
presente e terá muita força – até mesmo mais do que lançamentos e 
ações promocionais. Com isso em mente, o foco do visual merchandising 
é de formular estratégias junto às marcas para receber o consumidor 

Estamos vivenciando uma 
excelente oportunidade 
para olhar para o modelo 
de negócio e entender que 
não existe uma  
forma única de ofertar 
produto e marca.



dentro das lojas. Isso vai desde a mudança de planograma para facilitar a 
jornada do consumidor até a localização dos produtos mais procurados.

Um exemplo bacana de estratégia veio da Best Buy. A varejista de 
eletrônicos foi forçada a fechar lojas nos Estados Unidos por semanas 
para ajudar a conter a disseminação do coronavírus, mas seus pontos 
de venda continuaram fornecendo calçadas nos primeiros meses da 
pandemia (disposição de produtos e entrega dos mesmos). Essa ação 
garantiu 70% do faturamento da loja no mercado americano. Temos 
que entender que o espaço físico de loja, nesse primeiro momento, não 
vai comportar grandes experiências nem muitas pessoas, inclusive pela 
cultura low touch e de distanciamento social que ainda será necessário.

Já no segundo momento, com as pessoas tendo superado esse 
estágio vulnerável de crise com relação à saúde, haverá a necessi-
dade de socializar mais. Vai ser uma sensação de vitória por termos 
superado o cenário da covid-19 e, assim, o engajamento dentro do 
ambiente físico aumenta, com experimentações etc. Para ambos os 
momentos, o visual merchandising será de extrema importância e 
cumprirá com um papel de humanização das marcas, principalmente 
por tudo o que ocorreu no início da pandemia. 

Diesendruck: como o varejista deve capacitar seus represen-
tantes para essa volta? E como o lojista deve se preparar para rece-
ber seu cliente?

Camila: a primeira coisa é garantir que o staff estará bem com 
essa situação. É importante que haja uma conversa franca com a 
equipe de vendas, porque dentro do ambiente físico os profissionais 
que realizam atendimento ao cliente são os interlocutores da marca. 
Eles precisarão de um treinamento com relação a esse momento in-
termediário pelo qual o varejo irá passar.

Cada marca vai precisar olhar para dentro do seu ambiente 
físico e assim definir seus protocolos de atuação durante o perío-
do intermediário. Lojas que permitem o acesso dos clientes aos 
produtos – o que é uma das características principais do varejo 
físico – vão ter que cuidar muito bem dessas ações e realizar todos 
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os protocolos de segurança a cada experimentação, para que o 
próximo cliente se sinta seguro também.

Diesendruck: como você enxerga a transformação do varejo 
para a prestação de serviços com foco no comércio de produtos?

Camila: vejo essa transformação como uma das bandeiras mais 
importantes em relação ao novo varejo. Hoje, a matriz standard do 
varejo é basicamente a mesma para a maioria das lojas e pouco foi 
atualizada. Se retirarmos os logos das fachadas, dificilmente iden-
tificamos uma marca pelo que ela apresenta no ponto de venda, é 
tudo muito parecido. 

Acredito que as marcas vão passar por um grande processo de 
mudança do espaço físico das lojas, transformando inclusive as áreas 
de vendas em áreas sociais, se comunicando cada vez mais frente a 
frente com seus clientes. Para isso, serão necessários espaços flexíveis. 
Falamos muito a respeito da flexibilidade como fator determinante para 
os próximos passos e também para a prestação de serviços.

Quando olhamos para o que vai diferenciar uma marca da outra, 
oferta não vai ser o suficiente para cumprir esse papel. Imaginar que 
colocar produtos com descontos no momento da reabertura do varejo 
e que isso vai ser o diferencial com sua concorrência é um erro. É exata-
mente isso que todo o varejo vai fazer. Neste momento, a oferta bem 
direcionada de serviços para o consumidor final se torna uma opção a 
ser considerada no momento da tomada de decisão. O serviço é o novo 
“instagramável”, a nova liquidação. É a oportunidade de entregar algo 
a mais do que apenas o produto para o consumidor. Isso pode ir desde 
personalização até ajustes de peças etc.

Temos um case muito legal da loja Gocase, marca especializa-
da em capinhas de celular, notebook etc. Um dos diferenciais da loja 
é oferecer um mix de produtos todo personalizado. Para a criação 
do projeto de loja da marca, partimos do princípio de que já conhe-
cíamos o que era oferecido pela Gocase, sabíamos o tema que o 
consumidor deseja na sua capa de celular e tínhamos a informação 
das top 10 estampas mais vendidas. Com esses dados e com o auxí-



lio de uma base de inteligência, que nos permite saber o que é ven-
dido no canal digital da marca, repaginamos o espaço em função do 
que o consumidor daquela geolocalização quer.

Conseguimos também montar uma entrega totalmente 
personalizada, na qual o produto era customizado com nome ou 
mensagens específicas. É uma possibilidade muito bacana de co-
municação praticamente um a um do consumidor com a marca, 
que agrega muito valor ao produto. Serviço é um assunto em que 
acreditamos bastante.

Diesendruck: olhando para os pequenos varejistas, que são 
o motor do comércio brasileiro, como conseguirão competir com as 
grandes redes? É factível que tenham acesso a essas tecnologias?

Camila: é totalmente viável. Há muitas soluções para tama-
nhos e formatos diferentes, com custos excelentes, inclusive várias 
startups voltadas para o segmento de varejo. 

Existe uma cultura de digitalização muito forte atualmente, 
acessamos o celular em média 150 vezes durante o dia, de acordo 
com um dado do Google. O smartphone já faz parte da nossa vida, 
do nosso dia a dia, então não faz sentido fa-
zer varejo no Brasil esquecendo que essa é a 
nossa realidade.

Tem uma varejista chinesa chamada 
1200 Book Shop que por meio de chat online 
trabalhou a carteira dos seus clientes mais fi-
delizados, mantendo conversas com eles, per-
guntando sobre o momento de isolamento, o 
que estavam lendo, como estavam passando. A partir desse bate-papo, 
criaram um plano de assinatura surpresa para o cliente receber sema-
nalmente um livro que estivesse de acordo com esse mood identificado 
através das mensagens. Uma ação fácil, acessível e humanizada. São mui-
tas as possibilidades. É o uso do digital para a entrega da humanização.

Outra ação bem legal foi do aplicativo OpenTable, utilizado 
para reservas em restaurantes nos Estados Unidos. Eles disponibiliza-

O smartphone já faz parte 
da nossa vida, do nosso 
dia a dia, então não faz 
sentido fazer varejo no 
Brasil esquecendo que 
essa é a nossa realidade.
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ram a plataforma para agendamento de horário dentro de diversos 
segmentos do varejo, uma forma de preservar clientes que podem 
estar inseguros e vulneráveis. Oferecer ao consumidor a possibilida-
de de agendar seu atendimento é o mínimo que uma marca pode 
fazer neste momento que exige empatia.

Separei três startups para indicar aos pequenos varejistas que 
podem ser úteis neste momento: 

• filazero.net: trabalha com gerenciamento de fila. Para 
marcas que esperam um movimento grande no momento 
da reabertura, o cliente agenda o horário e sua entrada é 
liberada no estabelecimento na hora marcada. 

• clubedeassinaturas.com.br: chance de a marca trabalhar 
um clube de assinaturas para o cliente que já consome sua 
marca. Essa empresa é uma startup focada em ajudar vare-
jistas a montarem seus clubes de assinaturas.

• gerentesdigitais.com: sistema que ajuda marcas a conecta-
rem seus vendedores aos clientes. Neste momento, os vende-
dores podem atuar de forma mais próxima aos consumidores 
finais dentro de suas casas, seja enviando tutoriais, dicas etc. 

Diesendruck: os shopping centers já passavam por uma pres-
são para se reinventarem. Como será a volta das atividades e até 
mesmo das experiências que costumavam ser oferecidas?

Camila: os shoppings também passarão por dois momentos mui-
to fortes. No primeiro, as experiências, espaços “instagramáveis”, pisci-
nas de bolinha não vão existir. O que pode ser viabilizado com seguran-
ça para as pessoas são as ações que falamos até agora (canais digitais, 
espaços flexíveis etc.). Vamos falar, então, sobre o segundo momento, 
quando as coisas começarem a acalmar.

Os grandes centros comerciais vão precisar se reinventar e te-
mos várias frentes muito fortes para isso. A primeira delas é através 
de market places dos próprios shoppings, possibilitando o serviço de 
delivery na região. O grupo BRMalls já está focado em desenvolver fer-
ramentas que propiciem isso para seus lojistas.



O segundo ponto é entender que, se o varejo é nossa terceira 
casa (depois da nossa casa e do nosso trabalho) e é um espaço de sociali-
zação, vou levar para lá o que o cliente deseja. Se percebo um movimen-
to, por exemplo o de games, que é muito forte agora, faz sentido trazer 
esse segmento para dentro do meu espaço físico. É o momento de unir 
marcas e varejo para ações focadas no contato social. 

O que entendemos hoje como formato de shopping vai mudar 
muito. Se o varejo é espaço de experiência, o shopping é o grande 
motivador da socialização que envolve a comunidade local. Várias 
redes já estão fazendo testes de operações em varejo para conse-
guir trazer marcas relevantes para dentro 
da sua geolocalização. O projeto Trama Lab, 
que desenvolvemos junto com o BRMalls, 
visa justamente identificar marcas pequenas 
que são nativas digitais e que vendem direta-
mente ao consumidor e trazê-las para dentro 
dos shoppings. São marcas que dificilmente 
estariam presentes nesses grandes centros 
comerciais e que são capazes de levar seu pú-
blico para lá. Valorizar marcas menores é um 
reflexo de qual será o passo com relação à cultura de consumo, que, 
na minha opinião, será mais consciente. É uma troca muito bacana e 
que acrescenta muito à experiência do ponto de venda.

Diesendruck: como você vê o papel que os personagens in-
fantis podem exercer e potencializar no retorno do varejo?

Camila: agora vou falar sobre o ponto de venda físico, indepen-
dentemente das tecnologias que podem ser utilizadas. Ele é um grande 
contador de histórias. Quando olhamos para a chance de trabalhar uma 
história e trazer o consumidor para dentro dela, o ponto de venda fí-
sico é o ápice do contato com essa narrativa. Quando olhamos para o 
mercado infantil, as marcas que conseguem trabalhar uma construção 
de jornada são as que se tornam extremamente relevantes para esse 
pequeno consumidor e para os pais também. 

O que entendemos 
hoje como formato de 
shopping vai mudar muito. 
Se o varejo é espaço de 
experiência, o shopping 
é o grande motivador da 
socialização que envolve  
a comunidade local.
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É muito importante entender que passado o primeiro momen-
to, que ainda será de preocupação muito forte, entraremos no se-
gundo momento, em que será fundamental a conexão com as pes-
soas, a experimentação e o storytelling bem trabalhado. 

Acredito demais no papel dos personagens para a construção 
desse momento, pois eles nos dão base e o bom varejo vive de contação 
de histórias, seja de marca, produtos, conexão de pessoas. Precisamos 
entender o espaço de loja como meio de conexão entre pessoas e mar-
cas, as narrativas guiam essa conexão. Temos uma excelente chance de 
desenvolver um trabalho de campanhas e de franquias que reverberam 
também no mundo digital. O mercado infantil tem muito a ganhar nes-
se segundo momento.

Diesendruck: você gostaria de deixar alguma mensagem 
para fechar nossa conversa?

Camila: quando olho para nosso varejo, e para a forma como 
cresceu no Brasil, chego a duas conclusões. Uma bastante positiva, 
pois muitas lojas foram capazes de se expandir para diversas cidades 
e estados, trazendo uma maior penetração das marcas. Outra nem 
tanto: como a maioria das lojas possui um formato-padrão, os espaços 
são muito homogêneos. Esse cenário nos traz uma oportunidade para 
entender a comunidade em que determinada marca está inserida e 
adaptar parte do que é ofertado para o local.

O formato de lab hoje permite que as marcas testem modelos 
novos sem ter que fazer o mesmo para toda a rede, o que muitas vezes 
impossibilitaria esses testes. 



Para o varejo se torna muito 

importante que haja uma 

loja modelo, onde possamos 

colocar, como marca, o que 

acreditamos que vai funcionar, 

sem cair na mesmice, e, 

posteriormente, replicar o que 

performou bem para o restante 

da rede. Incentivamos muito 

essa prática para as marcas 

neste momento. Isso é o work 

in progress: testar, acertar, errar, 

acertar e replicar. 
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David Diesendruck: você tem uma história longa no mundo 
digital, foi para a publicidade e nos últimos anos vem se dedicando 
ao marketing B2B. Como foi essa jornada até aqui? 

Paulo Loeb: empreendi por 20 anos na F.biz até que me ques-
tionei se ainda teria mais a fazer na minha carreira. Iniciamos com 
um site no final dos anos 1990 (fulano.com) e a partir disso a F.biz 
começou a se desenvolver. Trabalhamos com a Netshoes por quase 
dez anos, o que nos fez desenvolver uma expertise muito forte nas 
áreas de e-commerce e CRM, que hoje é chamado de marketing tech, 
e também na área de mobile advertising.

Depois de tantas iniciativas empreendedoras dentro da 
própria agência, me questionei se haveria outros caminhos para 
implementar novos negócios. Nessa mesma época, o LinkedIn 
me convidou para uma palestra sobre marketing B2B, pelo fato 
de alguns dos nossos clientes possuírem esse modelo de negócio, 
como a Embraer e a Totvs. Como eu não me julgava qualificado 
para falar sobre esse assunto, preparei a palestra para falar sobre 
os clientes em si, não sobre o mercado. 

Chegando ao LinkedIn, percebi que havia um público de cerca de 
60 pessoas, as quais eu não reconheci. Para quem trabalhava fazia mais 
de 20 anos na mesma área, foi muito chato participar de um evento no 
qual não havia nenhuma cara conhecida, não era o público ao qual eu es-
tava acostumado a encontrar em eventos publicitários, não havia gran-
des anunciantes como Unilever, Coca-Cola, Vivo etc. Havia apenas gran-
des empresas B2B (Votorantim, Embraer, 3M) que conhecemos, mas 
geralmente não sabemos o que fazem. O público estava genuinamente 
interessado no assunto sobre transformação digital e percebi que ali ha-
via uma oportunidade que ainda era pouco explorada.

_Paulo Loeb, cofundador da Agência F.biz e head do b2biz, 
núcleo para clientes B2B. Formado na ESPM, FGV e Emory University. Pai 
de três filhos. Autor do livro B2B rocks, um olhar transformador sobre o 
marketing digital.

http://www.b2brocks.com.br


A partir daí comecei a estudar o mercado, me aprofundar so-
bre o B2B. Conversei com meus sócios e três meses depois fundamos 
a b2biz, divisão focada apenas em marketing B2B. Já faz três anos e 
meio que atuamos nessa área.

Diesendruck: quais os principais clientes dessa divisão?

Paulo: hoje temos quase 50 pessoas que trabalham exclusiva-
mente na divisão b2biz e nossos clientes são Totvs, Google Cloud, 
Ibovespa, B3, CPFL, Continental Pneus e Grupo Disal. Metade dos 
clientes com um trabalho de geração de leads e venda, com foco 
em resultado a curto prazo, e com a outra metade trabalhamos com 
branding também.

Diesendruck: no processo B2B, a tomada de decisão não é de 
apenas uma pessoa. Qual abordagem você sugere durante este pe-
ríodo mais desafiador para tomadas de decisão dentro de empresas? 

Paulo: o LinkedIn criou uma área exclusiva para pesquisas 
relacionadas ao tema, chamada B2B Institute. E há uma pesquisa 
que fala justamente sobre isso: dependendo do segmento, há mais 
de oito pessoas envolvidas no processo de compras. Por exemplo, 
para a aquisição de um software, é importante consultar o analista 
que utiliza esse programa, então, o que vemos é que os melhores 
resultados se dão quando você trabalha com o conceito de ABM 
(Account Based Marketing). 

O ABM é uma forma de buscar seus prospects dentre todas 
as pessoas que terão interlocução com você durante o processo de 
compra. É possível, inclusive, utilizar o LinkedIn para uma campa-
nha segmentada por cargo e, dessa forma, ao invés de falar com 
apenas um indivíduo, você atinge vários dentro da mesma empre-
sa. Com um bom trabalho de ABM, em muitos casos, o próprio 
prospect entra em contato com a empresa que está oferecendo o 
serviço e a partir desse momento a conversa deixa de ser one on 
one e se torna one to many.
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Diesendruck: vivemos um momento de muitos “nãos”. Nesse 
contexto o que você sugere de recursos para manter e fortalecer 
parcerias com sua base de clientes?

Paulo: duas palavras me vêm à mente. A primeira é relevân-
cia, com tanta coisa acontecendo, é muito chato quando alguém 
tenta vender algo de forma inconveniente, insensível, não levando 
em conta o momento atual. A outra palavra-chave, que está sempre 
no centro de tudo que fazemos na b2biz, é conteúdo. São as formas 
com as quais o conteúdo se desdobra que permitem que conversas 
relevantes aconteçam.

Por exemplo, uma empresa que traba-
lha com software e possui entregas diferen-
tes para vários clientes precisa desenvolver 
conteúdos muito específicos quando entra 
em contato com seus diferentes públicos. Por 
isso, nos esforçamos para entregar um con-
teúdo que converse diretamente com nosso 
público-alvo, que está restrito à área comer-
cial. Esse é o primeiro ponto, em segundo lu-
gar, o processo de conversão exige paciência.

A venda é uma consequência desse 
processo, então neste momento temos uma oportunidade de ouro 
para criar conteúdo. A live que estamos fazendo agora, por exemplo, 
é conteúdo para nossos clientes, assim como webinars e treinamen-
tos. É muito importante termos empatia, se pudermos ajudar nossos 
clientes de alguma forma, quando este turbilhão passar, seremos lem-
brados por estes três pontos: relevância, conteúdo e empatia genuína.

Diesendruck: neste momento, quais aspectos do marketing 
a indústria deve levar em conta na comunicação com compradores 
do pequeno varejo?

Paulo: sempre lembramos na b2biz que o B2B na verdade é 
Business to Human. Pressupomos, por B2B, duas entidades em con-

Outra palavra-chave, que 
está sempre no centro 
de tudo que fazemos na 
b2biz, é conteúdo. São 
as formas com as quais o 
conteúdo se desdobra que 
permitem que conversas 
relevantes aconteçam.



tato, mas existe algo além da relação comercial. Isso é ainda mais 
verdade quando nos referimos ao pequeno e médio varejo. É pre-
ciso que exista uma relação onde haja intimidade e conhecimento 
mútuo dos interesses de cada parte. 

Outro ponto importante é saber qual é seu tipo de empresa 
B2B. Existe o que chamo de B2B Industrial, como a Votorantim. Essas 
empresas muito grandes podem ter problemas na mesma propor-
ção. O calcanhar de aquiles delas é a reputação, então elas precisam 
ter um colchão reputacional para esses momentos, que é construído 
através de diálogo. 

Outro tipo é o B2B SAAS (software as a service) – ferramentas 
digitais que prestam serviços, como o Google Cloud. Quando você 
compra essas soluções, é como um e-commerce, então a forma de 
trabalhar esses clientes é diferente.

Existe ainda um terceiro tipo de empresa, que é a B2BC. Por 
exemplo, a Mobil fabricante de lubrificantes para carros. Eles vendem 
para clientes que irão repassar o produto para o consumidor final e 
nesse caso específico o consumidor final poucas vezes têm algum tipo 
de influência na escolha final. O trabalho da b2biz para essa marca 
acontece com quem vai realizar a escolha, nesse caso o frentista do 
posto de gasolina. 

Então, para responder à sua pergunta, o primeiro passo é 
identificar qual seu tipo de empresa e em seguida desenhar uma 
estratégia de comunicação adequada para haver uma conversa e 
não apenas para bater meta.

Diesendruck: com relação a redes sociais, é possível ter 
uma persona casual no B2B e quais as redes mais indicadas para 
cada tipo de negócio?

Paulo: não podemos nos tornar o “tiozão” do B2B, o mundo 
está cada vez menos formal, e não apenas com relação ao B2B. A 
visão que eu tinha desse mercado antigamente me levava aos mitos 
que são construídos em torno dele. Imaginava que seria um am-
biente predominantemente masculino, onde as coisas acontece-
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riam em jantares para fechar negócios, com apresentações chatas e 
pessoas engravatadas. Mas não é nada disso.

Existe outro estudo do B2B Institute em que se comparam abor-
dagens emocionais com racionais e ele mostra que abordagens racio-
nais voltadas a vendas apresentam um resultado a curto prazo, mas 
quando pensamos no funil de conversão, esse é apenas o resultado 
final. A longo prazo, quando falamos de construir uma reputação, ter 
diálogo e estar presente, a abordagem emocional é mais efetiva. Sendo 
assim, entendo que o contato pode, sim, ser mais casual.

Diesendruck: quando falamos de tecnologias (utilizar data bases, 
CRM etc.), ainda sobrevive o mito de que isso é apenas para grandes em-
presas. Existem ferramentas para que médias empresas, a grande parte 
do nosso público, também possam realizar um bom trabalho B2B?

Paulo: claro! Um dos mitos é que apenas o LinkedIn pode ser 
trabalhado para esse mercado, mas a geração de leads através de Ins-
tagram, Twitter e Facebook é incrível. Nem eu acreditava que seria 
possível gerar tantos leads qualificados nesses ambientes, e essa é a 
prova de que a comunicação é Business to Human. 

Sobre ferramentas, o Google não é apenas um ambiente de 
busca. A quantidade de informações que você pode colher nele é 
muito grande. Existe o Google Trends, que permite a comparação de 
pesquisas entre marcas; o Think with Google, um blog com dicas de 
ferramentas e insights para negócios, além de uma área toda dedica-
da a B2B, assim como o Facebook.

Nunca foi tão fácil quanto hoje para pequenas e médias em-
presas atuarem nesse negócio. É barato, a maioria das ferramen-
tas são no modelo SAAS, por assinatura, e normalmente possuem 
mais de uma opção de plano, começando com um mais acessível 
e com períodos de teste gratuitos. Alguns exemplos de diversos 
segmentos: RD Station, Rock Content, Feeds, Monday.com, Hubs-
pot, Reportei (empresa de insights que produz relatórios online).

A maioria delas trabalha em ecossistema, então, ao acessar 
o site, todas as empresas relacionadas ao mesmo grupo aparecem 



linkadas e apresentam soluções desde geração de leads até pro-
dução de conteúdo. Existe um blog muito legal chamado Astella 
Investimentos, focado em B2B, com uma produção de conteúdo 
excepcional, principalmente sobre máquina de vendas, um tema 
de que eu gosto muito. Neste momento de crise, é muito interes-
sante para pequenas e médias empresas. Eles apresentam uma 
metodologia que pode ser seguida para definição de métricas 
dentro de uma lógica digital. Não importa o que a empresa venda, 
mesmo que seja física, mas a lógica digital é muito importante.

Diesendruck: falando sobre o mercado de licenciamento, 
como você vê o uso de marcas e personagens no B2B? 

Paulo: esse é mais um mito a ser der-
rubado, é possível utilizar personagens nes-
se mercado também. A GE fez uma ação na 
Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, com os 
personagens Tíbio e Perônio, da TV Cultura. O 
objetivo era falar sobre assuntos sérios e, para 
quebrar essa seriedade, eles procuraram uma 
referência lúdica para contar as histórias de que a GE precisava. 

Outro exemplo, fizemos um projeto com a DuPont para divulgar 
uma marca de tecido que não pega fogo, a Nomax. Em vez de criarmos 
um site, fizemos uma parceria com o canal Manual do Mundo, onde foi 
mostrado os bastidores da produção desse tecido.

As empresas B2B têm muita coisa para contar, então sou 
muito a favor do uso inteligente de personagens e não apenas li-
mitado a vendas. 

Diesendruck: como você vê as tendências para o B2B no mo-
mento pós-covid-19?

Paulo: confesso que tenho dúvidas. Espero que saiamos des-
sa crise com mais sensibilidade ao nosso tempo, que haja mais res-
peito, sejamos melhores. Por outro lado, tenho questionamentos 

Espero que saiamos 
dessa crise com mais 
sensibilidade ao nosso 
tempo, que haja  
mais respeito,  
sejamos melhores.
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com relação ao ser humano, quando isso for lembrado daqui a um 
ano, se não tentaremos correr com mais volúpia atrás do que ficou 
para trás. Mas espero que a gente consiga criar um novo modelo 
de sociedade.

Diesendruck: quais os desafios no relacionamento B2B 
(agência e cliente) no atual contexto? 

Paulo: é complicado me manter relevante com meu cliente cor-
tando verba, mas se eu tenho uma boa ideia e convicção suficiente nes-
sa ideia, posso levar ao meu cliente e de repente tornar isso um novo 
negócio. Por exemplo, criamos um produto de social listening para um 
cliente que estava muito preocupado com sua reputação nas redes so-
ciais. Então desenvolvemos esse produto para trazer essas informações 
de forma mais rápida do que no passado.

Diesendruck: você tem alguma dica de podcast sobre B2B?

Paulo: não é especificamente de B2B, mas gosto muito do 
Scott Galoway, professor da New York University. O podcast é em in-
glês e ele é fantástico. A Astella Investimentos tem um podcast tam-
bém, além do blog, e eu criei o meu podcast, B2B Rocks, que tem dez 
entrevistas até o momento.

Diesendruck: você poderia citar outros blogs além dos 
que recomendou?

Paulo: podemos falar também sobre o site da Endeavor, am-
biente gratuito que fala sobre empreendedorismo, o do Projeto Draft, 
que traz ideias fora da caixa, e o do Interactive Advertising Bureau (IAB 
BRASIL), entidade que reúne conhecimento para divulgação digital. 
Outra referência muito boa é o Proxxima, iniciativa do Meio & Mensa-
gem para assuntos digitais.
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David Diesendruck: como é o trabalho de uma futurista e 
quais ferramentas você usa?

Daniela Klaiman: basicamente, estudamos as pessoas atra-
vés de diversas pesquisas qualitativas, conversamos e entendemos 
melhor quem são elas. Através do comportamento delas de hoje 
e de um futuro próximo, conseguimos enxergar mais ou menos o 
que vai acontecer em um intervalo de zero a cinco anos. Isso ajuda 
principalmente marcas em termos de branding, posicionamento, 
desenvolvimento de novos produtos, abertura de mercados. 

Depois de muito tempo trabalhando com o estudo do futuro 
próximo, fui me aprofundar, de fato, no futurismo a longo prazo, 
que é decorrente do uso da tecnologia e das mudanças que ela vai 
acarretar à vida das pessoas, o que nos possibilita ter uma noção 
entre cinco e 50 anos. O mundo ideal é conseguir cruzar esses dois 
universos. Quando isso acontece, entendemos como todas essas 
mudanças vão acontecer juntas. A partir daí, conseguimos traçar 
cenários possíveis e ter uma noção do que vai acontecer em dife-
rentes mercados e áreas. 

Diesendruck: estamos ouvindo bastante que a pandemia na 
verdade está apenas acelerando mudanças que já estavam para acon-
tecer. Você acredita nessa afirmação? Quais são essas mudanças?

Daniela: concordo totalmente com isso. Muitas coisas já esta-
vam previstas, principalmente com relação ao futuro do trabalho. Exis-
tem várias projeções de que, até 2030, 50% dos postos de trabalho 
irão desaparecer, então já estamos carregando esses acontecimentos 
há bastante tempo. Isso gera um movimento fortíssimo de pessoas 

_Daniela Klaiman, palestrante e futurista, formada em 
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trabalhando em outros ambientes. Basta ver o fenômeno do cowor-
king, uma forma de informalização do trabalho, algo que pode até ser 
visto na própria vestimenta dos colaboradores.

Além desse primeiro movimento, há algum tempo muitas 
pessoas começaram a sair de empregos formais para trabalharem 
como freelancers também, mas não apenas isso, o trabalho no mo-
delo home office já estava se tornando mais comum mesmo antes da 
pandemia. Surge a dúvida sobre até que ponto vale a pena pagar alu-
guéis caríssimos em escritórios na Avenida Faria Lima, em São Pau-
lo, para acomodar tantos funcionários sendo que o trabalho remoto 
funciona também. 

Neste momento ainda estamos aprendendo a trabalhar dessa 
forma – não está no formato ideal –, mas é interessante ver que quan-
do isso estiver bem estabelecido, as próprias empresas, além dos fun-
cionários, também vão conseguir enxergar muitas vantagens. Outro 
ponto que surgiu com a aceleração de tendências, que eu acho inte-
ressante e positivo, é que o momento atual está forçando uma maior 
integração tecnológica de pessoas mais velhas. 

Essas acelerações realmente vêm acontecendo e no mercado 
de trabalho elas são muito óbvias, mas conseguimos enxergar isso 
em qualquer movimento de coletividade. Falamos que não é mais 
possível viver no individualismo, temos que nos entender como um 
único grupo, como terráqueos, afinal, literalmente, uma pessoa tos-
se na China e o mundo inteiro é afetado por isso. Não podemos mais 
nos enxergar pelas fronteiras ou países, mas sim de uma forma cole-
tiva, para a partir daí conseguirmos enfrentar várias outras questões 
que com certeza irão surgir. 

Diesendruck: você comentou anteriormente sobre o futuro 
do trabalho, poderia explicar melhor essa afirmação? Como vai fun-
cionar a ressignificação do trabalho e como podemos usar o mo-
mento da pandemia para aprender coisas novas?

Daniela: em primeiro lugar, novos postos de trabalho vão sur-
gir, coisas novas que não existiam até esse momento. Por exemplo, 
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já existem empresas focadas apenas em exploração espacial e em 
breve veremos empregos nessa área. Eu até brinco que meu filho 
vai querer ser minerador de asteroides, porque vai existir demanda 
para uma profissão dessas. Então no futuro teremos hotéis no espa-
ço, professores especializados em ensino de inteligência artificial – 
para educar as máquinas antes que comecem a aprender sozinhas –, 
haverá especialistas em casas autônomas e conectadas, para garantir 
que a casa funcione sem luzes acendendo sozinhas, aspiradores acio-
nados fora de hora etc. 

Começaremos, sim, a ter várias profissões surgindo, mas por 
outro lado teremos outras sendo substituídas, vou explicar como 
isso vai acontecer. As máquinas estão cada vez mais poderosas e em 
breve irão realizar muitas funções melhores do que nós, isso já está 
acontecendo. Em tudo que envolver muitos cálculos complexos, bus-
ca em memória, exigir muita força física e repetição, elas serão mais 
eficientes que o ser humano.

Isso vai ocorrer em todos os níveis. Estou falando de advogados, 
porque uma máquina consegue buscar um precedente, por exemplo, 
em 0,001 segundo enquanto uma pessoa talvez levasse semanas para 
encontrar o mesmo resultado. Robôs cirurgiões são extremamente 
precisos, mais que seres humanos, não precisam de pausas para comer, 
ir ao banheiro, descansar, não têm distrações. O foco é totalmente no 
que eles estão fazendo no momento. O mesmo com analistas de bancos 
que passam horas com planilhas abertas. A tendência é que as máqui-
nas façam esses serviços por nós e, o mais interessante, é que isso nos 
dá espaço para que possamos fazer o que somos melhores como seres 
humanos. Acabamos desenvolvendo habilidades não tão humanas para 
podermos realizar diversos tipos de trabalho, mas com as máquinas fa-
zendo isso por nós, ficamos livres para atividades mais humanas, de fato. 

Nisso, incluímos profissões já existentes, que hoje são colo-
cadas em segundo plano, mas terão muito mais valor e importância 
nesse próximo momento. Entre elas podemos considerar psicólo-
gos, fisioterapeutas, parteiras, cuidadores. Outra curiosidade sobre 
essas profissões é que elas são ocupadas predominantemente por 
mulheres, pois os homens buscavam outras atividades que tivessem 



remunerações melhores. Com a humanização das profissões, os pa-
péis se invertem nesse sentido. Acredito que o futuro do trabalho 
seja positivo, são coisas que todos temos capacidade de fazer e isso 
pode diminuir um pouco a questão do privilégio que existe hoje en-
tre algumas profissões.

 
Diesendruck: existe também uma questão ética que é interes-

sante mencionarmos. Por exemplo, os carros autônomos têm todos 
os benefícios de programação de horários, temperatura etc., porém o 
mesmo não pode ser dito em relação a uma situação emergencial. Exis-
te um limite para até onde podemos ir com a tecnologia?

Daniela: essa questão é muito delicada e o caso do carro é mui-
to real. Ele é programado por engenheiros e 
pouquíssimas empresas, eu diria no máximo 
cinco, dominam essas tecnologias. O proble-
ma é que todas elas possuem CEOs com o 
mesmo perfil: pessoas, geralmente homens 
brancos de meia-idade, americanos, formados 
nas mesmas universidades e que pensam de 
uma única maneira. Então, o que acontece é 
que a inteligência artificial já está sendo criada 
com esse viés. Alguém dentro dessas empre-
sas já decidiu quem o carro autônomo deveria 
atropelar em uma emergência e quem deve-
ria ser poupado. Ao contrário do ser humano, 
que vai agir por reflexo e tentar salvar quem 
for possível, a máquina já tem essas decisões programadas.

Temos um problema enorme, então, de como treinar esse 
tipo de inteligência de uma maneira ética. Num primeiro momento, 
as empresas fazem esse treinamento, no segundo elas começam a 
aprender com o conteúdo que já existe no mundo. O problema é que 
hoje, cerca de 50% das pessoas do mundo não têm acesso à internet, 
ou seja, a opinião dessas pessoas não é considerada no momento de 
educar uma inteligência artificial. 

Temos um problema 
enorme, então, de como 
treinar esse tipo de 
inteligência de uma 
maneira ética. Num 
primeiro momento, as 
empresas fazem esse 
treinamento, no segundo 
elas começam a aprender 
com o conteúdo que já 
existe no mundo. 
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Sendo assim, essa educação já vem enviesada e muitas das in-
teligências criadas possuem uma formação preconceituosa. E o mais 
interessante é que elas são simplesmente um reflexo da nossa so-
ciedade. Somos uma sociedade cheia de preconceitos e essa é uma 
grande barreira. Por isso grandes cientistas desejavam criar um teto 
para o desenvolvimento da inteligência artificial, para que não se 
passasse de determinado ponto, pois a partir desse ponto ela pode-
ria se tornar muito perigosa para a humanidade.

Diesendruck: como as empresas podem utilizar o futurismo 
para os negócios, a curto e médio prazo?

Daniela: eu gosto de provar que é totalmente possível criar 
um negócio que fuja do status quo, do que existe hoje. Quando en-
tro em empresas para fazer consultoria e falar de inovação, acho 
interessante explicar que, para mim, inovação de verdade é criar 
um negócio que vai matar o seu negócio atual. E, enquanto você 
cria esse negócio, se você for bem-sucedido é maravilhoso, porque 
vai ocupar o espaço da sua empresa com outro negócio seu, antes 
que a concorrência o faça. O interessante sobre isso é que durante 
o processo você faz descobertas que também funcionam para a sua 
empresa hoje, e assim vai acoplando inovações para seu negócio 
futuro até o momento que ele seja relevante o suficiente para subs-
tituir o atual.

Então, para mim, é muito importante desafiar mercados, mu-
dar a forma como eles funcionam e estão hoje, até para que possa-
mos deixá-los mais equilibrados e não na mão de poucos gigantes. 
Acredito que hoje haja abertura para a descentralização e a possibi-
lidade de haver mais players no mercado. Além disso, é importante 
que todos saiam ganhando em qualquer negócio. Se o consumidor 
não sai ganhando, não imagino que você esteja ganhando também. 
Deve ser um jogo win-win, todos devem ter alguma participação po-
sitiva. É necessário colocar sempre as pessoas em primeiro lugar e a 
empresa em segundo, porque se as pessoas vão atrás da empresa, 
ela é um sucesso.



Um excelente exemplo é a Tesla. Ela é uma montadora jo-
vem, inovadora, aberta, porém fatura muito menos do que as de-
mais (enquanto a Tesla vende 30 mil carros por ano a GM vende 3 
milhões), mas quando vão lançar um carro, precisam de apenas um 
tweet de Elon Musk, seu fundador, para gerar uma fila de espera 
imensa, sem nenhum custo, enquanto qual-
quer montadora tradicional investe milhões 
em mídia para divulgar suas novidades. É 
essa chave que as empresas precisam virar. 
Quando algo muito bom é feito pensando 
no consumidor, além da entrega do produ-
to, cria-se uma base de clientes e até mesmo 
fãs. Isso pode acontecer a qualquer momen-
to, seja durante uma crise ou não.

Diesendruck: o que é para você o “novo normal” do qual tan-
to tem se falado?

Daniela: gosto muito dessa expressão e acho importante 
pensarmos dessa forma, porque não temos que voltar para trás. 
As coisas não estavam legais. Tínhamos diversos problemas so-
ciais, globais e ambientais, o aquecimento global no limite, as pes-
soas esgotadas, um número alarmante de suicídios, pessoas com 
síndrome de burnout, pânico, ansiosas, deprimidas. Então elas têm 
que ter a consciência de que as coisas não estavam bem, se abrir 
para o “novo normal” e se convidar a redesenhar o que não funcio-
nava mais. O capitalismo claramente funcionou muito bem até 
agora, mas da forma que está não funciona mais, precisamos 
estar abertos para rever essas questões.

Sinto que o novo normal é um convite para essa reflexão, não 
se force a voltar ao que era, mesmo se você for uma empresa. Não 
force a volta de todos os funcionários para dentro do escritório, tra-
balhando por oito horas seguidas e uma pausa de uma hora para o 
almoço. Isso faz parte da era industrial, não precisamos mais traba-
lhar dessa maneira. 

O capitalismo claramente 
funcionou muito bem até 
agora, mas da forma que 
está não funciona mais, 
precisamos estar abertos 
para rever essas questões.
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Seguimos fazendo mímica da indústria dentro dos escritórios, 
trabalhando por turnos. Nas escolas acontece a mesma coisa. Os alu-
nos usam uniformes, o sinal soa para indicar os horários de cada tur-
no, das pausas, todos devem obter a mesma nota. Precisamos sair 
desses padrões, é claro que o novo normal ainda não foi desenhado, 
mas o desafio é justamente esse. Pensar no novo.

Diesendruck: você poderia falar um pouco sobre o futuro 
da educação?

Daniela: acho que é o tema mais complexo de entender as 
mudanças que estão acontecendo, porque precisamos testar e, para 
isso, as crianças deveriam entrar num determinado modelo de escola 
desde pequenas e passar por todos os anos no mesmo modelo, para 
saírem formadas. Mas, sem dúvida nenhuma, é o que mais precisa 
mudar, pois vem do modelo industrial, que basicamente tem o intui-
to de formar mão de obra para trabalhar. 

As escolas hoje existem para formar pessoas para o trabalho e as 
escolas do futuro deveriam existir para formar pessoas para a vida, com 
skills diferentes. Pessoas que sabem se relacionar, que são mais diversas 
e que entendam sobre vários tipos de pensamento, que saibam traba-
lhar em grupo, criar mentores e não líderes. Essas são as chamadas soft 
skills que estarão conectadas ao futuro da educação.

Não faz mais sentido ensinar nas escolas o que pode ser aprendido 
no Google. As crianças estão conectadas e são muito rápidas, em breve 
estarão mais conectadas ainda, o que precisamos aprender é solucionar 
problemas, envolvendo todos os assuntos ao mesmo tempo. Tem uma 
escola teste nos Estados Unidos que ensina os alunos desde pequenos 
a trabalhar com isso e a desenvolver as tais soft skills. Por exemplo, as 
crianças são levadas para passar uma noite em um museu e lá têm aula 
sobre determinado tema. No dia seguinte, na escola, os professores vão 
apresentar um problema sobre o que foi ensinado e a partir daí eles pre-
cisam utilizar várias técnicas para resolver essa situação. As técnicas pas-
sam por tudo, desde geometria até engenharia. Mas, ainda assim, é um 
tempo pouco evoluído, que tem muito espaço para desenvolvimento.



As crianças estão conectadas 
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Diesendruck: como você acha que a tecnologia do futuro 
pode ajudar na inclusão social?

Daniela: hoje, quem tem acesso à internet tem acesso às mes-
mas informações que qualquer outra pessoa do mundo. Pode estar 
na Inglaterra ou em uma comunidade no Rio de Janeiro. Mesmo que 
a informação esteja em outra língua, o Google pode traduzir o con-
teúdo. Isso por si só já é algo inédito, ter acesso à informação é um 
passo extremamente importante que lhe dá milhões de possibilida-
des, o segundo passo é saber filtrar. Como posso usar essas informa-
ções? Se soubermos usá-las de forma interessante, veremos projetos 

incríveis surgindo tanto de pessoas com mais 
privilégios quanto com menos. 

Outra coisa importante é que a edu-
cação hoje é muito mais digital e isso ain-
da vai evoluir bastante. Sendo assim, evito 
tempo de deslocamento, que é algo com 
que a maioria das pessoas sofre muito. Mui-
ta gente leva duas horas para chegar até a 
escola, não tem comida, a estrutura da pró-

pria escola é precária em muitos casos, então, se conseguirmos 
dar acesso à internet para a imensa maioria das pessoas – e hoje 
temos grandes empresas trabalhando para isso –, teremos mui-
to mais educação e informações distribuídas, e assim tornaremos 
tudo muito mais democrático. 

Diesendruck: como você vê o futuro do entretenimento com 
as tecnologias novas que estão surgindo?

Daniela: nesse momento falamos muito sobre criadores, eles 
estão ganhando espaço em todas as plataformas. Vivemos um perío-
do em que falávamos de influenciadores, no qual só era preciso postar 
uma foto no feed. Depois, com a possibilidade de criar stories, demos 
um passo a mais em direção à produção de conteúdo. E agora temos 
novas ferramentas com essa finalidade, entre elas o TikTok, que hoje 

Ter acesso à informação é 
um passo extremamente 
importante que lhe dá 
milhões de possibilidades, 
o segundo passo é saber 
filtrar. Como posso usar 
essas informações?



talvez seja a mais utilizada pelos creators, de forma simples e fácil. Eles 
ganharam uma importância muito grande, temos ferramentas e em-
presas que se movimentam justamente por suas histórias. Mas, mes-
mo com novas ferramentas, sinto que elas têm o mesmo propósito 
das antigas, mas em formatos diferentes.

O TikTok, por exemplo, é uma rede social para criar e editar ví-
deos curtos. Mas, se pararmos para pensar, o vídeo é algo antigo, que 
mesmo com tanta evolução ainda nos prende a uma tela, de forma 2D 
e no formato vertical, ao qual nos adaptamos, perdendo toda a noção 
de mundo, sem ver nada do que vem pela frente. Então, acho interes-
sante acreditar que no futuro vamos tirar o universo da comunicação 
e de histórias do formato atual e vamos transportá-las para o mundo. 
Vamos começar a trabalhar com realidade aumentada e interagir com 
o ambiente. O personagem vai estar inserido nesse ambiente, onde 
quer que eu esteja, e aí você começa a entender que a cidade inteira 
pode ser seu canvas, não só a tela do celular ou da televisão. Posso 
colocar um macaco pendurado em um prédio e ele vai estar lá, posso 
colocar obras de arte espalhadas pela cidade e todos vão poder olhar. 
Passaremos por uma revolução na qual teremos supercriadores que 
saberão mexer nisso tudo de uma forma que até hoje não foi vista.

Diesendruck: estava pensando sobre o Pokémon GO, foi 
uma febre em determinado momento, com a possibilidade de caçar 
Pokémon em casa, em parques, na escola. Por que você acha que 
isso não se desenvolveu?

Daniela: na verdade, o Pokémon GO é o game que mais fatura 
até hoje. Se não me engano, desde o seu lançamento em 2016, a 
arrecadação chegou a mais de 3 bilhões de dólares, algo absurdo. Na-
quele momento, ele explodiu pela tecnologia, porque era algo novo, 
e depois ficaram os jogadores fiéis. É engraçada a sensação de que 
não se joga mais, assim como acontece com o Fortnite. É um jogo 
que poucas pessoas conhecem, mas que foi cenário da maior live que 
já aconteceu no mundo, com 42 milhões de pessoas participando de 
um show dentro do jogo.
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Voltando à tecnologia do Pokémon GO, a realidade aumenta-
da não é nova, mas ainda está em desenvolvimento. O jogo foi lança-
do com um tipo de RA que hoje é chamado de “falso”, porque não se 
relacionava com o mundo. Atualmente, se você colocar o Pokémon 
em cima de uma cama, por exemplo, ele tem sombra, se colocar no 
chão, ele se adapta à altura. A tecnologia evoluiu e com isso, daqui 
para a frente, veremos muitos lançamentos utilizando essa realidade 
aumentada mais desenvolvida.

Diesendruck: sei que você está montando duas startups, uma de-
las é a Glimpsy. Poderia falar mais sobre a tecnologia que vocês estão 
trazendo e como ela vai se posicionar no mercado e ajudar os creators?

Daniela: tem um movimento muito forte hoje que é o spacial 
communication. Toda a internet, em breve, vai abandonar a linearidade 
que existe hoje e vai cair para o mundo. Se estou andando de óculos, 
por exemplo, não faz sentido eu ter que ler textos, usar o Instagram da 
forma que usamos. Se eu receber alguma mensagem sua, eu provavel-
mente vou olhar, ver uma projeção sua à minha frente, você vai falar o 
que precisa e eu vou lhe responder da mesma forma. 

Existe um conceito que se chama mirror world, no qual está 
sendo construído um mundo idêntico ao nosso, mas em realidade 
aumentada. Basicamente, teremos duas realidades paralelas aconte-
cendo ao mesmo tempo e vamos poder utilizar as coordenadas des-
se outro mundo para realizar ações totalmente conectadas. O legal é 
quando essas duas realidades se conectam.

 Entendemos que a forma de as pessoas se comunicarem evo-
luiu muito. Antigamente era por escrito, através de cartas e telegra-
mas, depois passamos a falar pelo telefone, voltamos para o texto 
através de SMS e WhatsApp, e agora estamos seguindo para ima-
gem. O jovem se comunica com vídeos e fotos.

O que estamos fazendo é dar um passo a mais para entrar na 
spacial communication, onde será possível a criação de um avatar 3D no 
mundo real. Você cria seu personagem como quiser, marcas também 
podem inserir seus personagens, e a comunicação se dará por meio 



deles. A partir da criação de movimento e a inclusão de balões de texto 
etc., será possível deixá-los em algum lugar para quem passar os ver. 

Por exemplo, podemos criar um Ronald McDonald gigante 
para colocá-lo na frente do McDonald’s e, quando você passa por ele, 
poderá ver o cardápio, a promoção do dia e pegar um desconto an-
tes de entrar na loja. Ou, de repente, eu lhe mando uma mensagem 
através do meu avatar e, para você enxergar, 
você também precisa colocar o seu avatar na-
quele ambiente. Vamos supor que você este-
ja em um hospital, ao lado da sua esposa, e o 
filho de vocês acabou de nascer. Você vai vi-
sualizar o avatar do seu amigo lhe entregan-
do flores e dando os parabéns. O contexto 
da mensagem são vocês e onde vocês estão.

Há a interação com a mensagem e com 
o mundo real, as possibilidades são infinitas. 
Com a spacial communication, a rua se torna 
seu feed de notícias. É uma mudança muito 
grande, você sai do scroll com o dedo no seu 
feed para ir andando e se conectando com o que passa por você, no 
seu ambiente. Ganhamos todo o mundo como possibilidade de palco 
para criações e criadores.

Diesendruck: outra coisa legal é que isso tudo vai funcionar por 
geolocalização, certo? Não precisa de QR Code, a partir de onde você 
estiver você será impactado pela comunicação adequada.

Daniela: isso, se você entrar em um supermercado, recebe 
descontos, por exemplo. Eu acho interessante essa nova dimensão. 
Ganhamos uma nova camada para trazer a criação para o mundo real. 
A interação do real com o virtual é muito mais interessante do que 
um futuro onde ficamos presos no virtual, isolados, como nos ócu-
los de VR. Quando falamos de realidade aumentada, integramos 
as duas coisas, adicionando camadas, comunicações, personagens 
no nosso mundo, e essa junção lhe dá o contexto para criar a his-

Com a spacial 
communication, a rua se 
torna seu feed de notícias. 
É uma mudança muito 
grande, você sai do  
scroll com o dedo no  
seu feed para ir andando  
e se conectando com  
o que passa por você,  
no seu ambiente.
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tória. Criar com essas duas camadas é muito novo, vai trazer skills 
diferentes para os criadores. Como montar um ambiente para tra-
zer um personagem que está aqui, mas ao mesmo tempo não está, 
e como posso mostrar isso para o mundo? As histórias não são mais 
lineares, o que eu vou ver não é o mesmo que você, são momentos 
diferentes. Tem coisas que vamos ver do passado, mas que ainda 
estão acontecendo.

Diesendruck: você acha que o feed que o Glimpsy vai apre-
sentar pode ser o futuro do ponto de venda?

Daniela: acho que o Glimpsy é uma das ferramentas que pode-
rão auxiliar o PDV, deixá-lo mais bacana e até facilitar a experiência 
do consumidor, mas, com ou sem essas ferramentas, o ponto de ven-
da sem dúvida nenhuma vai se tornar virtual. Eu vou poder clicar no 
Ronald McDonald e já pedir meu lanche, de qualquer lugar. A trans-
formação do varejo já era uma das mudanças mais anunciadas, então 
o ponto de venda está perdendo bastante a sua função, a covid-19 
provavelmente acelerou isso mais ainda. 

Se posso fazer compras online, estou cada vez mais digital, o de-
livery melhora o seu serviço também e o ponto de venda para a função 
de compra se torna cada vez menor. Ele é muito custoso e talvez não 
seja tão necessário. 

Por outro lado, as pessoas ficam mais distantes do que pode 
ressignificar o PDV, fazendo com que ele se torne ponto de expe-
riência para o consumidor, de encontro e de educação. Algumas 
lojas mais modernas já são assim, a Apple Store, por exemplo. No-
venta e cinco por cento das pessoas que estão nas lojas não estão 
comprando nada, estão pela experiência e para aprender a mexer 
nos produtos. 



Algumas redes de banco 

fecharam suas agências e 

transformaram os espaços 

em cafés. Então todas essas 

mudanças já eram previstas para 

o varejo, mesmo antes desse 

“apocalipse do retail”, como 

falamos. A realidade aumentada 

chega para tornar essas 

experiências mais interessantes 

com infinitas possibilidades.
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David Diesendruck: estamos vivendo hoje um momento de VUCA 
(acrônimo das palavras em inglês Volatility, Uncertainty, Complexity e Am-
biguity, que significam Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambigui-
dade). Como você sugere que as pessoas se organizem do ponto de vista 
pessoal, profissional e empresarial para lidar com este momento? 

Carlos Ferreirinha: estou tentando evitar a futurologia, fórmu-
las e receitas, mas evidentemente quem tiver marca já estabelecida terá 
vantagem competitiva no momento pós-covid-19, na retomada do mer-
cado, que estará fragilizado. Viveremos um desmonte socioeconômico 
significativo e as marcas que melhor realizaram seu dever de casa ao lon-
go dos anos terão essa vantagem. Talvez uma das características prin-
cipais dessa crise é a quebra das nossas certezas, referências e convic-
ções. Não adianta recorrermos a livros para saber como agir porque 
na verdade nunca aconteceu nada parecido, nessas proporções, a ní-
vel global. Então, com minha base de clientes e em minha voz pública, 
tenho tentado traduzir este momento em três fases de reflexões, que 
deveriam acontecer paralelamente.

O primeiro ponto que eu julgo importante é nos perguntarmos 
de forma profissional, empresarial e individual quem éramos antes des-
ta pandemia. Por mais dolorida que essa pergunta seja, é fundamental. 
Acho preocupante nossa tendência a projetar no vírus toda a respon-
sabilidade do que está acontecendo e sendo acelerado. Já era clara a 
necessidade de reflexões, atualizações e expansão do conhecimento 
sobre o mercado, isso nos colocou diante de variações e rupturas signi-
ficativas nos últimos dez anos. Quando me pergunto quem eu era antes 
da pandemia, deparo com alguns questionamentos. Eu já estava obser-
vando esses indicadores e fui resistente, adiei tomadas de decisão? Será 
que fui excessivo na minha viagem egoica de marca? Precisamos fazer 
uma reflexão honesta sobre esse ponto.

_Carlos Ferreirinha, principal formador de opinião 
sobre o negócio Luxo e Premium no país e o mais requisitado consultor e 
articulista de revistas e jornais sobre o tema na América Latina. Entre seus 
clientes estão GM, M·A·C, Tiffany, Nextel, Natura e Boticário. 



Em segundo lugar, nós somos treinados a vida toda para pen-
sar a longo prazo. É assim desde a infância, quando nos perguntam 
“o que você vai ser quando crescer?”; durante a adolescência, quan-
do questionam qual faculdade iremos fazer; enquanto estamos cur-
sando a faculdade e temos que pensar onde estaremos trabalhando 
quando finalizarmos a graduação. O mesmo ocorre nas empresas e 
meu discurso, neste momento, é para que quebremos esse racio-
cínio do longo prazo e pensemos no curtíssimo prazo. Não somos 
treinados para isso, mas o cenário nos pede esse posicionamento. 
Temos que ser capazes de tomar, diariamente e várias vezes por dia, 
decisões analíticas urgentes. As empresas romantizam seu mundo 
profissional com a visão do longo prazo, mas a verdade é que nes-
te momento não temos noção do que pode acontecer daqui a uma 
semana ou um mês. Então minha recomendação é de olhar para o 
curtíssimo prazo.

Por fim, devemos começar a pensar na pergunta contrária: quem 
seremos ao final dessa travessia? Qual será minha voz, minha retóri-
ca de relacionamento, como me reapresentarei? Não vamos retornar 
ao mesmo ponto em que paramos. De que forma a marca que tenho 
hoje vai se posicionar? Vejo a demora de marcas líderes de mercado 
em mostrar seu posicionamento, então digo para que você comece 
agora a trabalhar e se perguntar quem será após a pandemia.

Diesendruck: tenho escutado de algumas pessoas que este 
momento é similar a quando fazemos nossa lista de resoluções 
de final de ano, com o que vamos deixar para trás e o que pode-
mos melhorar, isso está de acordo com os três pontos que você 
colocou. E em nosso talk com a Andrea Bisker [veja o capítulo O 
que aprendemos?, na página 10], ela falou uma frase que marcou 
muito: “É melhor o feito do que o perfeito”, pois ficamos muito 
tempo deliberando entre o “faço ou não faço” e acabamos não 
fazendo nada.

Ferreirinha: para fazer uma complementação ao que a An-
drea falou, sou da escola profissional da excelência, da obsessão pe-
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los detalhes e pelo extraordinário. Eu me pautei profissionalmente 
dessa forma e minha inteligência de gestão de luxo me moldou des-
se modo também, mas este é o momento em que a obstinação por 
completo tem que ser coadjuvante. Você precisa ser realizador, sem 
sombra de dúvidas agora é melhor ter o feito do que o perfeito. É o 
olhar imediato e latente para o curto prazo que pode durar um dia, 
duas horas, uma semana.

Diesendruck: tive a oportunidade de participar de um dos 
seus fóruns e você citou uma frase de Alvin Toffler que tem servido 
de mantra para mim este ano. Ele diz: “O analfabeto do século XXI 
não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não 
consegue aprender, desaprender e aprender novamente”. Como po-
demos fazer em nossas empresas para que isso se torne uma cultura?

Ferreirinha: tenho usado essa citação de Toffler, escritor e fu-
turista americano, de forma muito intensa nos últimos dois anos e é 
interessante porque ele faleceu há quatro e essa citação tem pelo 
menos seis anos. Ela aparece em seu livro Choque do Futuro, brilhante 
ensaio. Venho trazendo essa reflexão de volta porque é brutal que a 
gente entenda o que ele já dizia anos atrás. Precisamos compreen-
der que se torna analfabeto quem não consegue quebrar as suas ver-
dades, convicções e certezas absolutas. Isso foi dito muito antes do 
cenário que vivemos atualmente. Aqui reside o maior obstáculo do 
aprendizado, que não é se colocar disponível para aprender, e sim 
quebrar as barreiras das suas certezas. Nos colocamos diante de um 
conhecimento, mas o analisamos através da nossa perspectiva e va-
lores pessoais, o que gera um bloqueio.

O primeiro exercício que vejo que é fundamental para as em-
presas é exercitar o princípio de que não precisamos ter todas as ver-
dades. Nem todas as citações precisam vir de nós. Temos que parar 
de nos apropriar das citações e reflexões de outras pessoas a ponto 
de internalizá-las e verbalizá-las como se fossem nossas. As empresas 
se colocam em posições muito resolutas e absolutas, e deixam de 
permitir ao outro o local de fala, é importante que façam o exercício 



da escuta ativa. As empresas precisam desconstruir o modelo tra-
dicional organizacional empresarial, que tem aproximadamente 60 
anos, pois ele envelheceu.

Estamos em um momento em que a expressão da solidariedade 
e da responsabilidade social evidentemente está mais reverberada. Na 
maior parte das empresas, esse braço responsável pelas ações sociais 
ou fica abaixo do marketing ou da área de recursos humanos. A res-
ponsabilidade social, que é o papel dos novos tempos de um conceito 
sustentável, não possui voz de autonomia dentro das empresas. Esse é 
um exemplo claro de empresas que precisam descontruir o modelo 
tradicional e passar a ouvir mais o que está 
acontecendo, de forma ampla e plena, diante 
dos nossos olhos. É necessário permitir mais 
a quebra hierárquica que limita o aprendiza-
do e isso é mais do que derrubar as paredes 
dos escritórios, pois nada muda se o indiví-
duo continuar administrando suas equipes 
através do WhatsApp e dentro da hierarquia 
da mesma forma.

O fundamental para mim na citação 
de Toffler é que as empresas precisam ter a 
coragem para realizar a desconstrução dos 
modelos organizacionais. São estruturas es-
táticas, que desenham planejamentos estra-
tégicos para três anos, enquanto o mercado vem criando uma veloci-
dade de ritmo alterada nos últimos dez anos. É incrível perceber que 
as empresas continuam acreditando que apenas um diretor pode 
apresentar uma ideia ao presidente, em formato-padrão de Power-
Point. O processo e a velocidade das novas informações têm que ser 
mais fluidos, o modelo atual quebra a possibilidade dessa fluidez.

Diesendruck: você fala que a pandemia trouxe muitas coisas 
que sabemos que deveriam ter sido feitas, mas não foram, e agora 
estamos correndo atrás. Relacionando essa afirmação com alguns 
pensadores, outra teoria já vinha sendo questionada, é a de que as 

É necessário permitir 
mais a quebra hierárquica 
que limita o aprendizado 
e isso é mais do que 
derrubar as paredes dos 
escritórios, pois nada muda 
se o indivíduo continuar 
administrando suas equipes 
através do WhatsApp  
e dentro da hierarquia  
da mesma forma.
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empresas existem apenas para gerar lucro. Já há uma corrente que 
diz que a empresa, na verdade, faz parte de um ecossistema e tem 
que haver a preocupação com os stakeholders. Como ficam os cola-
boradores, fornecedores, meio ambiente? Gostaria que você falasse 
sobre essa transição – que já deveria estar acontecendo – e qual a 
importância do ecossistema com um todo.

Ferreirinha: essa é uma continuação da reflexão sobre o apren-
dizado dentro das empresas. No modelo tradicional da gestão do ca-

pitalismo que reconhecemos nos últimos 
50 anos, o capital e o lucro sempre foram a 
perseguição número 1. Essa é uma das ra-
zões da discrepância absurda que vemos em 
termos de diferenças sociais nas economias 
mundiais. Por mais que hoje a gente viva 
uma crise brutal globalmente, não estamos 
vivendo uma crise de pobreza. O mundo tem 
muito mais dinheiro disponível circulando 
em riquezas do que no último século, só que 
o modelo tradicional faz com que não enxer-

guemos isso porque as concentrações desse dinheiro são absurdas. A 
busca o tempo inteiro pelo lucro isolado fez com que não percebês-
semos o surgimento da comunidade periférica que estava ao lado das 
fábricas e escritórios e a importância da circulação da economia.

Esse novo conceito de stakeholders e ecossistema é uma refle-
xão de muitos anos. Existe uma pressão nas empresas para perceber 
essa diluição de resultados que não pode acontecer apenas visando 
o lucro há muito tempo. E de que forma eu vejo que isso será acelera-
do? Não tenho a ilusão de que a maior parte de nós sairá dessa situa-
ção de covid-19 mudada, mais consciente, sustentável e responsável. 
Acredito que passaremos por essa oportunidade, mas será a mesma 
sensação da lista de resoluções de final de ano, quando dois meses 
depois já estamos quebrando todas as promessas. 

O que verdadeiramente pode acelerar esse processo, que está 
vergonhosamente atrasado dentro das empresas, é um movimento 

A busca o tempo inteiro 
pelo lucro isolado fez com 
que não percebêssemos o 
surgimento da comunidade 
periférica que estava 
ao lado das fábricas e 
escritórios e a importância 
da circulação da economia.



da economia real de assumir o papel de pontuar as empresas no mo-
mento de apresentar seu balanço no mercado de capitais ou de colo-
car suas ações para serem valorizadas na bolsa. Nesses momentos, a 
economia real deve pontuar as empresas por suas ações sociais, pelo 
seu conceito de economia circular, sua capacidade de ser sustentável, 
pela sua inteligência de diversidade. Apenas dessa forma veremos as 
estruturas adequadas ao novo movimento. As empresas precisam ser 
favorecidas em seus resultados se passarem a ser medidas mercado-
logicamente por esses novos princípios de um ecossistema mais con-
dizente aos tempos atuais, e isso será potencializado pela covid-19.

A pandemia acentua a discrepância social no mundo. Vou usar 
uma citação em inglês: “The weaker will get weaker, the stronger will get 
stronger”. O estrago é tão forte que se não estivermos atentos para o 
fato de que os fortes sairão mais fortes e os fracos sairão destruídos 
e não reorganizarmos isso pela economia real, o consumidor não vai 
conseguir se recuperar na mesma velocidade que o mercado. Agora é 
o momento de haver acordos nas bolsas de valores do mundo inteiro, 
para olhar esse cenário e criar o processo de pontuar as empresas pela 
sua persistência na economia circular, pelo conceito de sustentabilidade 
e responsabilidade. Dessa forma teremos um princípio genuíno de ace-
leração para esse novo ecossistema.

Diesendruck: já existe esse movimento, de grandes fundos, que 
dentro do cenário atual estão pautando suas decisões de investimento 
em alguns desses pontos que você indicou. É o mercado reagindo.

Ferreirinha: esse é o ponto. Você tem os exercícios realizados 
por instituições espetaculares. Já existem certificações e normatiza-
ções e, ainda assim, hoje estamos lidando no Brasil com uma situação 
de questionamento da veracidade ou não da Organização Mundial 
da Saúde. Então é importante que um fundo do porte do Blackstone 
chegue a uma rodada de captação de alavancagem financeira e in-
dique esses pontos como critérios de participação. O que não pode 
acontecer é que tenhamos empresas gigantes que esqueçam de sua 
responsabilidade socioambiental, mesmo sendo alertadas a respeito.
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O que me assusta é que empresas como essas continuam fazen-
do alavancagens financeiras no mercado, enquanto outras menores, 
que precisariam desses investimentos para sobreviver, não têm aces-
so. Isso acontece porque o mercado de capitais ainda não é pautado 
por uma inteligência de novos códigos de exigibilidade para os novos 
tempos. Enquanto esse cenário não mudar, outros acidentes como o 
do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, vão continuar 
a acontecer, a resposta do capitalismo para isso é “faz doer no bol-
so”. E quando realmente doer no bolso, comprometendo resultado de 
acionistas e stakeholders, as grandes empresas terão que sair da teoria 
e realmente começar a praticar e aplicar as medidas necessárias.

Diesendruck: nesse cenário, qual a melhor maneira de 
as marcas comunicarem suas ações, de forma verdadeira e sem 
perder a coerência?

Ferreirinha: esse é um ponto sério, pois neste momento fica 
claro quem tem transparência genuína em seus propósitos e ações 
e possui coerência em seu diálogo. É nesse momento que se re-
velam aqueles que estão realmente pautados pela genuinidade da 
transparência, e também se revela o poder midiático. Digo que o 
que mais me assusta nisso tudo não é o equívoco, pois faz parte 
testar e errar. O que me incomoda é como empresas que têm es-
trutura e renome se perdem em uma viagem de vaidade, presunção 
e arrogância, onde acham que a marca é capaz de qualquer coisa, 
inclusive de neutralizar um erro gigante confiando em uma equipe 
composta por duas pessoas e apenas um tomador de decisão, sem 
compartilhar com mais ninguém. 

Estamos em um momento em que as ideias devem ser compar-
tilhas e testadas em mais ouvidos, percepções e realidades sociais. 
É necessário entender que muitas vezes você se posiciona de uma 
forma, mas poderia ter se dado o direito de ouvir, até mesmo dentro 
da sua própria equipe, que há outras perspectivas. Muitos dos equí-
vocos de comunicação que vêm acontecendo são por causa dessa 
cultura de tomadas de decisão de forma unilateral, geralmente 



pelo mesmo perfil de pessoas que não se colocam em uma prerro-
gativa de compartilhar e, assim, ouvir uma opinião contrária que 
pode evitar uma catástrofe de posicionamento e comunicação. É 
fundamental realizar uma reflexão da diversidade das opiniões. 

A visibilidade das redes sociais potencializa tudo, não vivemos 
no cenário de dez anos atrás, em que os erros eram resolvidos pela as-
sessoria de imprensa enviando uma carta e uma retratação na edição 
seguinte de alguma revista. Hoje o erro é reverberado em segundos e, 
para essa velocidade, não é possível deixar toda a tomada de decisão 
na mão de duas, três pessoas. É necessário se permitir compartilhar 
e ter, dentro da sua equipe, pessoas com au-
tonomia genuína para dizer quando é melhor 
que algo não seja feito. Falta uma inteligência 
maior para ouvir o outro e se perguntar sobre 
o que é adequado ou não no momento.

O que deve ser protagonista no cená-
rio atual é sua atitude perante o relaciona-
mento com todos os seus stakeholders. Não 
precisa ser algo midiático, mas sim uma construção sua com seus 
funcionários e fornecedores, sem arrogância ou presunção. Esse é 
um dos efeitos da covid-19 – não importa se você é uma das maio-
res marcas do mundo, no final do dia todo mundo está trancado 
em casa, em distanciamento social, e se sua marca foi penalizada 
com o fechamento de uma dinâmica de consumo, ela também não 
vendeu. Este momento demanda uma palavra simples, que todas as 
marcas precisam compreender: humildade. Há uma diferença entre 
convicção e arrogância. Devemos ser convictos, mas não presunço-
sos com relação ao poder de nossas empresas e marcas.

Diesendruck: uma pessoa que tem se tornado referência 
ultimamente é o historiador israelense Yuval Hahari. Em uma en-
trevista recente ele disse que tudo é questão de escolha. Para con-
cluirmos nossa conversa, gostaria de perguntar quais são as suas es-
colhas, qual sua mensagem final para sairmos melhor desse cenário 
e lidarmos melhor com a situação.

Hoje o erro é reverberado 
em segundos e, para essa 
velocidade, não é possível 
deixar toda a tomada de 
decisão na mão de duas, 
três pessoas.
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Ferreirinha: durante este período, a minha reflexão mais difí-
cil tem sido nessa linha. Tenho refletido muito sobre quem serei ao 
longo e depois dessa travessia. Quais serão minhas escolhas e meus 
princípios de aprimoramento como gestor, empresário, empreende-
dor, indivíduo etc. Hoje, minhas escolhas estão focadas nas pessoas. 
Quem se relaciona comigo sabe que minha vida é pautada em rela-
ção ao outro, seja de forma profissional ou pessoal. As minhas esco-
lhas têm sido fazer de tudo para ajudar aqueles que estão comigo no 
meu dia a dia profissional. Até mesmo os que tive de desligar, estou 
ao lado, comprometido em ajudá-los nessa travessia. Esta é a minha 
escolha prioritária: me colocar disponível ao outro.



Hoje, minhas escolhas estão 

focadas nas pessoas. Quem 

se relaciona comigo sabe 

que minha vida é pautada 

em relação ao outro, seja de 

forma profissional ou pessoal. 

As minhas escolhas têm sido 

fazer de tudo para ajudar 

aqueles que estão comigo no 

meu dia a dia profissional.
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David Diesendruck: como você enxerga o futuro dos gran-
des eventos?

Luciano Luccas: primeiro precisamos contextualizar o mo-
mento atual. Estamos passando por três grandes possíveis forças: 
será que estamos sob a ira divina? Será que estamos em um momen-
to de respiro da terra, fazendo com que os humanos parem um pou-
co? Ou será que tudo isso é um mecanismo controlador de um gover-
no totalitário? A verdade é que não sabemos de nada e não saber de 
nada em uma sociedade que está acostumada a obter informações 
em três cliques é extremamente angustiante.

É como se estivéssemos correndo a mil por hora e puxásse-
mos o freio de mão de repente, por isso ficamos tentando prever 
milhões de cenários dos novos valores que surgirão. Acho que o 
ideal seria tentarmos entender primeiro que não temos nenhuma 
resposta agora e falar de futuro neste momento pode ser algo pa-
ralisador, pois vai nos trazer medos e milhões de projeções. A vaci-
na pode aparecer, o vírus pode mutar, novos negócios vão surgir, mas 
o que é normal neste momento e o que já foi normal anteriormente?

Coexistimos com vários comportamentos ao mesmo tempo e 
em um momento como este, de pandemia, damos espaço a vozes. 
Qualquer coisa que for falada agora, todo mundo está escutando. Mui-
ta coisa que já existia está em pauta e, em função do contexto, pode 
ser acelerada. Então, não sei se a melhor provocação é “qual o futuro 
do entretenimento?”. O que podemos pensar é o que faz sentido para 
o entretenimento hoje. Entendo que é através do exercício do pre-
sente que iremos construir o futuro. Vivemos um momento em que 
não podemos repetir comportamentos do passado e onde temos 
milhares de possibilidades de futuro. A forma mais segura de cami-
nhar é tentar trazer sentido para o presente, até porque se isso se 

_Luciano Luccas, head de Brand Experience da Coca-
-Cola. Responsável pelas áreas de design, promoção, live marketing e in-
fluenciadores. Lidera grandes projetos de ativações das marcas da cia., 
dentre eles Rock in Rio e Lollapalooza. Formado pela PUC Rio. 



perpetuar por mais tempo, provavelmente esse presente vai cons-
truir o futuro.

Quis trazer todo esse contexto porque, de fato, é uma grande 
interrogação para todos, mas sem dúvida nenhuma estão emergindo 
novas formas de relação e conexão, porque o ser humano nunca vai 
deixar de se conectar. Há muita inovação acontecendo, é a isso que te-
mos que nos atentar para entender como essas soluções podem fazer 
sentido para o nosso negócio. E se não forem essas as soluções ideais, 
devemos buscar o que faz sentido hoje para gerar entretenimento. 

Costumo dizer que há perfis de pessoas para todo tipo de tare-
fa. Temos que deixar as pessoas de futuro trabalharem com o futuro, 
as pessoas de passado e tradições trazerem os valores e as tradições, 
mas as pessoas de agora têm que ir atrás do novo. Se ainda não apa-
receu algo que faça sentido, devemos investigar ao máximo. E isso é 
feito através de conversas como esta, nos aproximando de parceiros, 
de amigos, mas buscando soluções para o agora. Ainda temos que ser 
comedidos para falar de futuro.

Diesendruck: falando de presente, temos visto o sucesso das 
lives e a própria Coca-Cola lançou recentemente o Coke Studio Ses-
sions. Você poderia falar sobre como enxerga o movimento das lives 
e sobre essa iniciativa da Coca-Cola?

Luciano: acho a iniciativa das lives algo incrível. Notamos neste 
momento quão importante é a tecnologia – algo que já está em pau-
ta durante as últimas décadas –, mas a arte é muito mais. As pessoas 
têm se alimentado de comida e de arte, seja música, filmes, séries ou 
livros. O ser humano tem a necessidade de consumir arte e as lives 
vêm para dizer que o entretenimento não vai parar.

Lembro do Chris Martin (Coldplay) fazendo uma das primeiras 
lives no seu piano em casa, de forma bem intimista e modesta, o que 
gerou uma sensação interessante. Depois tivemos a Marília Mendon-
ça, com recordes de visualizações, e começamos a entender que esse 
tipo de ação gerou empatia com o público. É uma forma carinhosa de 
os artistas trazerem um pouco de alívio à tensão que vivemos neste 
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momento, além da possibilidade de se conectarem com causas sociais 
e mostrar sua consciência em utilizar seus papéis como figuras públi-
cas para incentivar ações solidárias.

Agora, sobretudo para uma visão de negócio, as lives nos le-
vam a entender que formatos como esse podem ser uma maneira 
mais fácil de gerar negócios do que um show ao vivo, por exemplo. 
Elas nos possibilitam a inclusão de links durante sua exibição e assim 
se tornam uma importante ferramenta de vendas. No primeiro mo-
mento não foram utilizadas dessa forma, mesmo porque não seria 
adequado, mas hoje já podemos considerá-las, sim, uma ferramenta 
comercial muito direta e que faz todo o sentido. Entendo que é um 
formato muito interessante, que está apenas começando. Das lives 
intimistas surgiram as superproduções, o que gerou a discussão so-
bre o risco de exposição aos colaboradores que trabalharam em suas 
montagens, mas que já foi revisto e corrigido com produções que 
não geram tanto risco.

Vemos coisas incríveis acontecendo e 
universos diferentes se unindo, como a ação 
do Fortnite com o rapper Travis Scott, com 
shows ao vivo dentro do jogo que reuniram 
mais de 14 milhões de pessoas online. Há 
também mapas de jogos que agora possuem 
espaços exclusivos para festas e celebrações 
entre os jogadores. É uma iniciativa bastante 
inovadora e inteligente, pois aproveita o com-
portamento do público gamer, mais acostu-
mado à interação digital e com uma rede de 

amigos conectados, uma vez que já jogavam juntos antes da pande-
mia. Essas ações vêm abrindo espaços que jamais havíamos pensado 
que poderiam existir. Além de tudo isso, também vemos marcas com 
espaços representados dentro dos mapas dos jogos.

Acho todos esses movimentos incríveis e, quando a Coca-Cola 
cria um aplicativo para isso, passamos para outro nível, pois saímos 
do momento das lives, onde temos um comportamento passivo em 
que o máximo de interação se dava através de QR Codes ou comen-

Vemos coisas incríveis 
acontecendo e universos 
diferentes se unindo, 
como a ação do Fortnite 
com o rapper Travis Scott, 
com shows ao vivo dentro 
do jogo que reuniram  
mais de 14 milhões  
de pessoas online. 



tários no próprio YouTube e entramos em uma experiência realmen-
te interativa. Os usuários podem acumular pontos e assim ganhar o 
direito a acessar a primeira fila da plateia, o que traz algumas vanta-
gens, por exemplo, falar com os artistas. São diversos os benefícios 
advindos da tecnologia. As lives do Coke Studio Sessions vêm sendo 
organizadas há mais de 60 dias e contam com mais de 100 artistas 
em uma programação que vai de Katy Perry a Anitta, além de vários 
DJs. Também estamos aprendendo, é tudo muito novo, mas acredi-
to que seja algo que veio para ficar como ferramenta, uma vez que 
temos vários cenários possíveis.

Pode ser que tudo passe de forma rápida e voltemos a ter 
acesso a ambientes físicos, mas ainda assim há lugares que não cos-
tumam ter acesso a eventos desse porte e aí temos uma oportunida-
de de levar esse conteúdo a essas pessoas. É possível também que 
vivamos um momento híbrido de fechamento e aberturas, de forma 
a controlar a questão do vírus. Esse formato de live atende a todas 
essas possibilidades. Com certeza essa foi uma das grandes desco-
bertas para o entretenimento durante a pandemia e é importante 
lembrarmos que live não é apenas sobre música, e sim um palco em 
que podemos exibir qualquer coisa. Podemos migrar do formato mu-
sical para transmitir lives de conteúdos educativos, aulas de culinária, 
filosofia etc. Estamos apenas no começo desse movimento, que ten-
de a ter muito sucesso.

Diesendruck: você tem visto outras iniciativas de experiên-
cias que podem ser dadas como exemplo? 

Luciano: um movimento que está começando a surgir é o dos 
clubs digitais, que contam com salas distintas para interação entre os 
usuários. Salas de flerte, de estilos musicais, alguns inclusive já pos-
suem filas virtuais de espera para participação e cobram pelo acesso. 
Não posso dizer que já é um sucesso, mas as pessoas estão come-
çando a testar e formar opiniões a respeito. Acho que a necessidade 
de interação social e a proibição temporária do encontro com outras 
pessoas vai fazer com que a gente encontre essas soluções.
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A retomada dos drive-ins é uma solução incrível também e acaba 
sendo um encontro perfeito entre a nostalgia e o futuro, faz muito sen-
tido para o momento atual e pode ser explorada de diversas formas. As 
pessoas já estão assistindo a shows nos drive-ins, substituindo aplausos 
por buzinas, os artistas interagem brincando com o público, subindo nos 
carros. Também já vimos restaurantes com cabines de vidro, enfim, são 
ideias e soluções que estão surgindo por causa da necessidade. Algumas 
ideias parecem loucura, mas é o momento de as pessoas serem criativas 
na busca dessas soluções e o tempo vai dizer o que realmente faz senti-

do e se elas irão aderir ou não. Enquanto isso, 
as marcas vão entender como conseguem fo-
mentar essas inovações e transformá-las em 
uma triangulação de negócio que faça sentido 
de forma equilibrada para consumidores, so-
ciedade e para si mesmas.

Diesendruck: como empresas que 
não possuem muita verba podem criar ex-
periências para engajar seus consumidores 
e gerar brand love?

Luciano: o uso do ambiente digital, principalmente neste mo-
mento de digitalização necessária, pode ajudar essas empresas, pois 
experiências físicas realmente têm o custo mais alto. A experiência nas-
ce a partir da construção de uma comunidade, que é onde começamos 
a entender nosso consumidor e prover para ele conteúdo relevante. 
Essa é uma oportunidade de ouvir seu público e mantê-lo por perto, 
seja através de entretenimento ou fornecendo conhecimento – isso 
vai depender do perfil da sua marca. Podemos usar como exemplo até 
mesmo esta live, que é uma experiência com o público que nos acompa-
nha e é realizada de forma muito acessível. A partir do momento que 
você entender seu público, a construção das experiências fica mais 
relevante para ele e é possível, inclusive, colocá-lo no centro dessa 
construção, através de curadorias. É importante medir resultados, 
mas sobretudo é importante escutarmos nosso público.

A retomada dos drive-ins 
é uma solução incrível 
também e acaba sendo  
um encontro perfeito 
entre a nostalgia e o 
futuro, faz muito sentido 
para o momento atual e  
pode ser explorada  
de diversas formas. 



Diesendruck: em uma das edições do Rock in Rio, a Coca-Cola 
montou uma ação de experiência com os fãs, na qual eles eram parte 
da atração. Você pode contar um pouco sobre o processo de criação 
dessa experiência?

Luciano: o insight dessa ação veio do time de marketing ao en-
tender que, como marca, mais importante do que um artista é o nosso 
público. Por muito tempo vivemos na cultura do protagonismo dos ar-
tistas, mas o que tem que ser protagonizado é a vontade do coletivo 
como um todo. Percebemos que como marca seria muito restritivo da 
nossa parte selecionar apenas um artista para realizar o show no palco 
da Coca-Cola. Ao escolher um artista (não importando de qual estilo 
musical), estaríamos excluindo outros e por sermos uma marca extre-
mamente democrática não era isso que queríamos.

Foi então que surgiu o insight de que o público deveria estar no 
centro. A partir daí fomos entender qual seria a melhor forma para rea-
lizar essa experiência e criar algo único. Tudo foi concebido a partir da 
constatação de que as pessoas buscam seu momento de fama e de que 
a energia coletiva traz uma vivência impossível de ter sozinho, uma vez 
que está todo mundo vibrando na mesma sintonia. Pensando nisso, in-
vertemos as posições e colocamos o público no palco. Hoje em dia, não 
faz sentido viver sozinho. Então pensamos em uma configuração que 
trouxesse todo mundo para o palco. As bandas continham cerca de 50 
integrantes, tocavam as músicas do line-up do dia do evento e o público 
todo pôde participar ativamente.

Diesendruck: em eventos e experiências, como você vê a 
questão do pensamento coletivo? Você entende que isso veio para 
ficar e vai continuar no momento pós-pandemia?

Luciano: quando falamos sobre música e shows, estamos falan-
do com uma geração muito pautada sobre a construção de uma socie-
dade melhor. Eles já entenderam que as forças podem ser somadas e 
essa força pode ser usada para construir algo além da diversão. Eu vejo 
isso muito forte, inclusive com os produtores de eventos. O Rock in Rio 
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já está trabalhando com esse pensamento. Criaram o Palco Favela, onde 
talentos das comunidades se apresentaram, geraram mais repercussão 
na imprensa do que o Palco Mundo, além de outras ações, como realizar 
um trabalho de reciclagem durante todo o evento.

Os grandes produtores de megaeventos já têm a visão de que se é pos-
sível reunir 100 mil pessoas, é possível realizar e oferecer algo além de consu-
mo, mesmo porque isso gera um impacto que tem que ser neutralizado de 
alguma forma. Também é importante pautar todo o ecossistema de forne-
cedores, trabalhadores desses eventos, muitos que são informais, inclusive. 
Com a paralização geral do ramo de entretenimento, enxergamos o tamanho 
e a força da engrenagem que esses eventos movem, então entendo que esse 
tempo não volte mais. Temos que realizar tudo com um propósito maior. 

Diesendruck: o que você poderia compartilhar de dicas sobre 
como trabalhar com influenciadores e com relação ao compartilha-
mento de valores e propósitos das marcas?

Luciano: a nomenclatura já traz o peso e a importância do papel 
que eles exercem. É fundamental entender a força que eles têm, os 
valores que carregam e quanto sentido eles fazem dentro do contexto 
da marca. Os contextos mudam, o mundo muda e eles só se validam se 
tiveram um comportamento adequado.

Os influenciadores têm uma pauta para seguir, mas precisam es-
tar contextualizados com o momento que vivemos, então as marcas 
precisam ter muito cuidado, pois elas partilham os valores dos influen-
ciadores escolhidos. Qualquer ação, fala ou conduta de um influencia-
dor enquanto representante de uma marca a atinge, e com consequên-
cias graves para os negócios.

Nós vemos pessoas de influência, entre artistas e influenciado-
res, realizando um trabalho condizente com o momento atual. Tra-
zendo pautas pertinentes, mesmo que não sejam diretamente rela-
cionadas a nenhuma marca. Isso é utilizar a influência de uma maneira 
positiva e engajadora. As mídias tradicionais são muito frias, o papel do 
influenciador é trazer vida e voz às marcas, eles passam mensagens em 
nome das marcas, então os valores devem ser alinhados.



Diesendruck: qual a diferença entre os macro e os microin-
fluenciadores e qual o critério de escolha entre eles?

Luciano: de uma forma simples e di-
dática, os macroinfluenciadores funcionam 
como grandes comunicadores de marca e 
trazem uma visibilidade gigantesca, mas não 
necessariamente resultam em um grande en-
gajamento. Muitas pessoas serão atingidas, 
como um comercial de TV em horário nobre.

Quando trabalhamos com microinfluen-
ciadores, eles são mais próximos do seu público, 
têm uma rotina, um perfil de comportamento 
que gera empatia com o público que os assiste, 
têm um estilo de vida mais parecido e são mais 
inspiradores por conta disso. Então, utilizá-los na estratégia é uma forma 
mais assertiva de comunicar produtos para determinado público.

A escolha é baseada na estratégia e no que precisa ser comu-
nicado, podemos trabalhar com ambos, mas comunicando coisas di-
ferentes, que façam sentido para cada público. A visão mais básica é 
esta: o macro traz visibilidade e o micro traz engajamento.

Diesendruck: quais referências de benchmarks você pode passar 
com relação ao mundo de live events, experiências e influenciadores?

Luciano: minha fonte é um casal de amigos meus, que há três 
anos vive de forma nômade, participando de festivais e eventos pelo 
mundo todo para realizar análises sociológicas e antropológicas a 
respeito de tendências para o mundo do entretenimento. Eles ge-
ram releases incríveis e, toda quinta-feira, realizam uma live chamada 
Clube do Pijama, onde trazem profissionais de áreas relacionadas ao 
entretenimento e a experiências. A melhor forma de passar por este 
momento é estar muito ligado ao presente, com a cabeça em informa-
ções que estão sendo produzidas neste momento e pessoas que são 
referências para nós agora.

Quando trabalhamos com 
microinfluenciadores, 
eles são mais próximos 
do seu público, têm 
uma rotina, um perfil de 
comportamento que gera 
empatia com o público que 
os assiste, têm um estilo 
de vida mais parecido e  
são mais inspiradores  
por conta disso. 
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Diesendruck: você acredita que os influenciadores funcio-
nem apenas para um público mais jovem?

Luciano: na verdade, é uma questão de produto. Estamos 
acompanhando a questão da longevidade e hoje os 50 são os antigos 
30 e vai ser assim sucessivamente. A representatividade é muito im-
portante e poucas marcas fazem isso. Vi um estudo que comparava 
a mulher de 50 anos duas décadas atrás com a mulher de 50 anos de 
hoje e um exemplo claro disso foi a apresentação da Jennifer Lopez 
no Super Bowl 2020. Duas décadas atrás veríamos uma senhorinha. O 
perfil mudou completamente, as marcas perceberam e já vejo alguns 
influenciadores mais velhos atuando. Muitas marcas usam os “jovens 
adultos” como um meio-termo para atingir adolescentes e o público 
mais velho, mas acredito que estejamos em outro momento. Todo 
mundo ao envelhecer carrega o layer de todas as idades, e algumas 
marcas já estão atentas a isso



Luciano: é uma fase de 

descoberta, não adianta olhar 

nem para o passado nem para o 

futuro. Temos que ter foco total 

ao momento, o maior valor que 

podemos ter agora é estar atentos 

aos detalhes, às pessoas e ouvir 

pensamentos diferentes. Temos 

muitos presentes coexistindo e 

a vida tem espaço para diversos 

perfis. Precisamos olhar esse 

todo e ver o que faz sentido 

para movimentar o seu negócio 

e encontrar novos caminhos. 

Algumas coisas vão mudar, outras 

irão se readaptar e outras acabar. 

Diesendruck: qual seu 

recado final para fechar 

nossa conversa?
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David Diesendruck: qual o insight que fez com que você mu-
dasse o seu olhar de public relations para people relations?

Daniela Graicar: tenho visto que nós estamos voltando para o 
básico e gostar, entender e ser apaixonado por pessoas é um retorno 
às origens da comunicação. Precisamos parar de pensar em clusters e 
de tentar compreender o que cada público gosta ou não para enten-
dermos de pessoas. Isso sempre foi algo que achávamos natural, mas 
aos poucos percebemos que nossos clientes diziam que gostavam de 
trabalhar com a gente fazia tantos anos porque somos “gente boa”. 
Os funcionários que estão conosco há dez, 15 anos ou que foram 
construindo novas relações de trabalho ao longo do tempo estão 
sempre por perto. Quando conversamos com eles para entender por 
que isso acontecia, também ouvimos que éramos “gente boa”.

Nesse momento percebemos que entender de gente para nós 
era uma virtude e que tínhamos a capacidade de atrair boas pessoas, 
de ajudar nossos clientes a olharem para eles e entenderem quais 
eram as pessoas que fariam bem para o seu negócio. Entre as tais 
virtudes também estava a de ajudar nossos clientes a enxergarem 
como poderiam engajar seus funcionários em uma causa, ou então 
como fazer com que eles ficassem mais satisfeitos e com vontade de 
dar um turbo em suas entregas no final do dia. É tudo muito simples, 
ao mesmo tempo que é complexo quando transformamos tudo em 
produtos, soluções e realizamos essa venda, mas a verdade é que 
pessoas são a chave de tudo. Agora mais ainda. Na pandemia esta-
mos vivenciando novas situações. Por exemplo, como é liderar um 
time remoto? Como manter minha equipe concentrada em suas me-
tas, sem o olho no olho?

É tudo relacionado a pessoas e a entender o que move cada um. 
Quando ressignificamos o PR de public relations para people relations foi 

_Daniela Graicar, jornalista por formação e empreende-
dora por vocação, aos 19 anos abriu sua primeira agência de RP, seguida de 
outras cinco. Lidera o time da agência PROS, da startup digital Zeit e está 
à frente do movimento Aladas, em apoio ao empreendedorismo feminino.



para deixar isso claro para todos nós (clientes e funcionários). Temos 
que entender o que move cada um, porque o que me move e me faz 
feliz com certeza vai ser diferente do que faz você feliz. Às vezes é fácil 
entender o que move uma pessoa – faz ela acordar feliz, olhar para a 
agenda e ficar entusiasmada –, mas o que fixa uma pessoa? O que faz 
com que ela se fixe com seu trabalho, seu cliente, seus fornecedores? 
No fundo, a ressignificação que fizemos para o PR é uma provocação, 
para falarmos menos de públicos e mais de gente.

Diesendruck: é uma forma de tirar a armadura das marcas e 
mostrar que têm pessoas por trás, certo?

Daniela: exato. Hoje temos muitos dados, mas o que fazemos 
com eles? Esses dados na verdade nos dão munição para entender so-
bre pessoas. Quando traçamos uma estratégia de comunicação, para 
encantar pessoas, temos que desconstruir os dados para chegarmos 
até as pessoas que estão por trás deles. 

Ao apostarmos no people relations, construímos reputações, 
o que passa por entender o que essa marca quer dizer, com quem 
ela quer conversar e em que ambientes encontramos as pessoas 
que ela quer atingir. Quando ressignificamos a agência foi por per-
cebermos que não estivemos fazendo assessoria de imprensa nesses 
últimos 16 anos. Fazemos eventos, digital, uma série de atividades que 
sabemos empregar para que marcas e pessoas se encontrem para rea-
lizar um diálogo que seja genuíno.

Diesendruck: você trabalha com clientes de diversas áreas e, 
quando uma marca contrata uma agência de PR, ela tem a expectati-
va de começar a aparecer na mídia de alguma forma. Como vocês rea-
lizam o storytelling nesse contexto de marcas que querem ter mais 
relevância e qual conselho você pode dar para identificarmos o que é 
realmente importante? 

Daniela: o trabalho de PR é entusiasmante e frustrante ao mes-
mo tempo, porque todos os clientes têm esse desejo. Temos clientes 
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de diversas áreas, pois não trabalhamos com concorrentes diretos, 
então abrangemos vários segmentos. Isso torna nosso trabalho muito 
rico, mas também desafiador.

Todo mundo acredita que sua história é a melhor para ser 
contada no dia, então o primeiro passo do nosso processo de tra-
balho é entender as histórias para poder alinhar as expectativas. 
Nós ouvimos a marca, identificamos o que tem para ser contado 
dessa história e com base na nossa expertise vemos quais veícu-
los poderiam se interessar por ela. Começamos a cruzar pautas e 
interesses para levar um plano ao cliente. É nesse momento que 
alinhamos as expectativas dele com relação à história e à forma 
ideal de comunicá-la. 

Como não estamos comprando esse espaço, e sim conquis-
tando, não podemos fazer uma promessa ao cliente, muito menos 
garantir uma entrega exata de total de clippings em determinado 

período. O que podemos prometer é esfor-
ço e relacionamento, pois temos uma boa 
construção de release e plano estratégico e 
relacionamento com todos os veículos que 
almejamos conquistar. 

Trabalhamos diariamente com muitas 
variáveis que não controlamos. Muitas vezes 
temos uma pauta incrível construída e aconte-
ce algum desastre natural, uma morte, e aquela 
pauta cai. Vivemos nessas intempéries. Então, o 
que fazemos é ter um time que vai mergulhar 
em cada segmento que atendemos para conhe-
cer as melhores histórias e verdades, construir 
pautas, alinhar com os veículos o interesse por 

essas pautas e, através de relacionamento, batalhar por um espaço para 
reportar e mostrar para o cliente o valor desse espaço.

É muito gratificante, pois vemos empresas menores que pare-
cem gigantes por conta de um bom trabalho de PR. Empresas que 
poderiam estar atravessando grandes crises, mas conseguem passar 
por isso, pois conseguimos blindar e levar um olhar positivo sobre a 

É muito gratificante, pois 
vemos empresas menores 
que parecem gigantes 
por conta de um bom 
trabalho de PR. Empresas 
que poderiam estar 
atravessando grandes 
crises, mas conseguem 
passar por isso, pois 
conseguimos blindar e 
levar um olhar positivo 
sobre a situação.



situação, então a construção desses storytellings é a parte mais gosto-
sa disso tudo. Temos muitos perfis diferentes entre os clientes, desde 
aqueles que acreditam que tudo que eles fazem é incrível e precisamos 
aterrissar um pouco essa expectativa até os que não percebem quão 
especiais eles são e aí precisamos fazê-los acreditar nisso e treinar o 
porta-voz dessa marca para transmitir isso de forma segura quando 
conseguirmos o espaço para ela.

Quando compramos um espaço de mídia, é muito claro. O veí-
culo tem uma página para vender e a marca compra essa página, mas 
o que fazemos é encontrar quem tem uma história para contar e fazer 
a ponte com quem tem o espaço para que ela seja contada. O nosso 
trabalho é fazer essa ponte, isso é muito legal. É o que estamos fazen-
do aqui: você está me conectando com a sua audiência para eu contar 
minha história.

Diesendruck: como você vê a importância do endomarketing 
no momento atual?

Daniela: voltamos ao início desta conversa, precisamos gos-
tar de gente e entender de gente. Não adianta ter uma meta na 
sua empresa se você não tiver as pessoas certas para entregar 
aquilo. E as pessoas certas hoje estão espalhadas pelo mundo, sua 
equipe não está cercada de você, das suas palavras, do seu olhar 
e da sua proteção.

Quando comecei a trabalhar com endomarketing ninguém en-
tendia o que isso significava, na primeira crise era esse o corte que as 
empresas realizavam. Eu ouvia “para que engajar as pessoas, eu preciso 
vender para fora”. As coisas não funcionam mais dessa forma, quem dá 
eco ao que a empresa é, ao que ela se propõe e defende, é o público in-
terno, não é apenas um luxo. Os problemas de toda empresa costumam 
ser muito parecidos no que tange ao endomarketing: é gente, engaja-
mento, redução de turnover. Pessoas não engajadas são custo, pessoas 
engajadas são receita para a empresa. 

As pessoas precisam se conectar com sua marca, seu produto, 
sua causa e seu discurso. O que percebemos é que não importava qual 
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a empresa, todas tinham o mesmo problema (que também é sua virtu-
de) – lidar com essas pessoas. O nosso papel é amparar os diretores a 
entender suas mensagens e cultura organizacional.

Neste momento de pandemia, algumas verdades começa-
ram a voltar à tona, passamos a fazer as perguntas básicas porque 
as pessoas querem entender para que serve seu produto. O que 
você está fazendo que realmente é relevante para este momento, 
qual causa você defende, que diferença seus produtos fazem den-

tro dessa situação, como você está tratan-
do seus funcionários? Qual foi seu plano de 
ação e como ele foi comunicado? Consistên-
cia na informação é a forma como ajudamos 
as marcas a manterem seus funcionários 
engajados. Uma vez engajadas, as pessoas 
vão entregar mais que o combinado e terão 
prazer em realizar essa entrega.

A geração anterior, que era focada 
em “eu mando, você faz”, está acabando. As 
empresas que tratam seus colaboradores de 

forma top down não vão perdurar. É importante haver um discurso 
engajador que leve sentido ao que as pessoas fazem. O endomarke-
ting ajuda a comunicar tudo isso, a mostrar para o funcionário por que 
ele está trabalhando e a mostrar para toda a equipe que desde lá de 
cima a empresa tem um propósito, do qual ela faz parte. Um trabalho 
de endomarketing bem feito é simples e engajador, os resultados da 
empresa são consequência disso.

Em momentos de crise eu vi, muitas vezes, o corte do endomar-
keting, como se fosse apenas cortar confraternizações da empresa, 
mas é muito mais do que isso. Se você realiza cortes por conta de 
uma crise, você precisa que os colaboradores remanescentes quei-
ram continuar e produzam por eles e por quem foi demitido. Para 
isso, é preciso que estejam engajados com a empresa e com suas en-
tregas. Isso vai acontecer com consistência, não precisa oferecer prê-
mios, mas sim levar consistência de informação, simplicidade, olho 
no olho e empatia. As pessoas tendem a ver o copo vazio, a função 

Neste momento de 
pandemia, algumas 
verdades começaram a 
voltar à tona, passamos a 
fazer as perguntas básicas 
porque as pessoas querem 
entender para que serve 
seu produto.



do endomarketing é levar o copo meio cheio e para isso acontecer é 
necessário haver consistência.

Diesendruck: qual a melhor maneira de as empresas se comu-
nicarem com seu público durante o momento atual e quais cuidados 
elas devem tomar nessa comunicação? 

Daniela: a empatia é a principal ferramenta para este momen-
to. Se colocar no lugar de quem vai receber a informação e se per-
guntar, por exemplo, como eu me sentiria sabendo que uma marca vai 
patrocinar uma festa na casa de um influenciador durante o período 
de isolamento quando ninguém pode sair de casa? Existem respostas 
que são básicas, mas outras nem tanto. 

Meu dia a dia desde que o isolamento social começou tem 
sido bastante dedicado a ajudar as pessoas a pensarem sobre essas 
perguntas para não correr riscos. Na dúvida, correr riscos não vale a 
pena. A vida de um empreendedor, de um gestor possui mais riscos 
do que 95% das pessoas. Costumo fazer uma analogia sobre tênis 
para falar sobre isso. É como se eu estivesse jogando uma partida 
de tênis sob o sol e alguém me manda sair da quadra, subir em um 
slackline, me equilibrar e atravessar para o outro lado. E a cada dia 
que passa, embaixo de chuva, temos mais um objeto para segurar 
em cima do slackline.

Estamos sob uma série de intempéries que estão desandan-
do nossa corda. Precisamos entregar resultados, ao mesmo tempo 
temos que decidir se participamos ou não das lives às quais somos 
convidados, pensar se nessa live alguém vai fazer uma pegadinha 
comigo e perguntar sobre um tema que eu não posso responder. 
Temos ajudado nossos clientes nesse sentido, pois ficar omisso nes-
te momento não é uma opção. Ficar em silêncio sem dizer o que 
você está fazendo, o que você defende, como você tratou seus fun-
cionários também não é opção.

Outro dia estava conversando com meus amigos e muita gente 
assinou o “Não Demita”, um pacto corporativo para não mandar embora 
os funcionários, mas conheço alguns CEOs de setores que não têm a 
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menor condição de fazer isso, o que não os torna más pessoas, mas eles 
têm que lidar com essa realidade. Se estamos em uma tempestade, ela 
é a mesma para todos, mas a forma de atravessá-la não, cada um está 
em um barco diferente. Minha função como PR é ajudar meu cliente 
a entender em qual barco ele está, pois de acordo com a embarcação 
você tem que agir de certa maneira.

Se você está em um iate, tem que ajudar. Primeiro você aju-
da a si mesmo, para garantir que está inteiro para lidar com a si-
tuação, depois você ajuda quem estiver ao seu redor: as pessoas 
da sua casa, as que trabalham com você e entregam os seus resul-
tados. Passado isso, você precisa começar a estender essa ajuda. 
No que vi muita gente errar a mão foi em não cumprir o que deve-
ria como empresa, por exemplo, não pagando seus fornecedores 
em dia, mas começando a ajudar comunidades, instituições etc. 
Em primeiro lugar, honre os compromissos que você assumiu an-
tes da pandemia, pois existe um ecossistema que depende dessa 
cadeia de pagamentos. Uma vez que seus compromissos forem 
honrados, aí, sim, você começa a estender a ajuda à sua comuni-
dade e a causas que tenham a ver com os valores da sua marca.

Mais do que advisers, nosso papel neste momento é ajudar nos-
sos clientes a encontrarem as causas que podem fazer sentido na vida 
deles, porque aí eles farão isso de maneira mais completa, vão se sen-
tir mais felizes e toda a roda começa a girar e isso se torna PR. Mas a 
questão é justamente não fazer pelo PR, e sim porque é de verdade. 
Esta é minha dica, busque a sua verdade e não faça nada apenas por 
fazer. Estamos no momento de as empresas olharem para dentro e 
perguntarem quem são, o que estão aprendendo com a pandemia e 
qual a nova maneira com a qual querem trabalhar. O PR é apenas a 
forma de dar eco às boas iniciativas que surgirem a partir daí.

Diesendruck: você iniciou o Movimento Aladas, em apoio ao 
empreendedorismo feminino. Poderia falar um pouco sobre isso?

Daniela: fiz uma promessa para quando eu completasse meus 
primeiros 20 anos de empreendedorismo, que seria ajudar outras mu-



lheres a poderem fazer o mesmo. Empreender é muito difícil, no Bra-
sil é mais difícil ainda e, como mulher, isso ganha uma carga extra de 
complexidade. Sempre fui muito acolhida pelos homens e meu discurso 
sempre foi sobre criar pontes e entender o porquê dessas diferenças 
entre cargos de liderança masculinos e femininos.

Por que quando há 100 CEOs viajando, temos apenas cinco mu-
lheres? Por que quando vemos palestras, eventos e painéis, há quatro 
homens e uma mulher? Ou nenhuma mulher? Sempre fiquei um pouco 
curiosa a respeito dessas estatísticas e quando fui estudar sobre esse 
tema, descobri que é um problema muito maior, de raízes culturais. 
Por exemplo, as mulheres têm 16% a mais de escolaridade do que os 
homens, mas lideram negócios que faturam 22% a menos. Ao mesmo 
tempo, elas ainda são as cuidadoras oficiais do lar e com isso têm 20% 
a menos de tempo para se dedicar ao seu negócio, o que consequen-
temente gera um desempenho pior. 

Mulheres geralmente não conseguem 
funding, quando elas estão em um pitch, as 
perguntas que vêm dos investidores são 
perguntas de defesa, por exemplo, como 
você vai agir se o seu negócio der errado, 
enquanto para os homens perguntam como 
eles vão fazer para ganhar território. São 
muitos fatores, nos quais não vou entrar 
em detalhes agora, mas o resultado é o seguinte: as mulheres em-
preendem quase em equidade com os homens, porém não entram 
em startups, por exemplo.

O Movimento Aladas surgiu com um pensamento de equidade. 
O nome do projeto vem de uma lenda hindu que diz que para o pássa-
ro voar reto e alto, ele precisa ter as duas asas estendidas. Então, ho-
mens e mulheres precisam performar juntos para a sociedade crescer. 
As tarefas domésticas e uma série de afazeres precisam ser melhor 
distribuídos para que as mulheres tenham tempo de performar. 

Na minha visão, as asas também carregam o significado das 
soft e hard skills, não adianta você ter o conhecimento técnico e não 
saber nada sobre a parte socioemocional. O objetivo do Aladas é 
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oferecer cursos gratuitos de soft e hard skills para que as mulheres 
desenvolvam essas habilidades e, também, networking. As lives que 
temos feito são para levar role models a elas. Quando pensamos em 
mulheres empreendedoras me vêm cinco pessoas à mente, mas há 
muitas mulheres bacanas nesse papel e eu tenho trazido essas histó-
rias. Precisamos abrir o nosso leque de referências. É um projeto que 
vai formar e encorajar essas mulheres e fazer com que a gente tenha 
uma sociedade mais equilibrada.

Diesendruck: li seu artigo na Meio & Mensagem, sobre como 
lida com o seu tempo. Quais dicas você pode compartilhar com a 
gente sobre como organiza seu dia a dia, sendo empreendedora, 
mãe e esposa?

Daniela: acho que a primeira constatação é que em algum momen-
to um dos pratos cai. Então vamos tirar esse mito da mulher perfeita, mas 
ainda assim, faço muita coisa no meu dia e, para funcionar, fui aprenden-
do a criar alguns processos para que isso seja viável. Acordo muito cedo 
para poder dividir meu tempo melhor. Tempo para leitura, para o meu 
marido, para assistir a uma série, para os meus filhos. Para mim é claro 
que, para eu conseguir fazer todas essas coisas, eu não posso dormir até 
11h todos os dias, então é preciso abrir mão de algumas coisas.

O nome do artigo é Minha agenda, minha escova de dentes. Ele 
surgiu de uma brincadeira que eu faço, pois sempre ouvi de muitas pes-
soas, quando precisava agendar alguma reunião, a frase “fala com minha 
assistente, com minha secretária”. Eu sempre pensei que se tem uma 
coisa de que eu não abro mão, é da minha agenda. Eu não a empresto 
para ninguém, porque eu sei minhas prioridades, ela pode estar inteira 
ocupada para as próximas semanas, mas quando recebo um convite, sei 
o que pode ser adiado, cancelado etc. Não é possível que todos os meus 
to dos tenham o mesmo peso, então como outra pessoa poderia ter no-
ção das prioridades que você tem na vida? Na minha visão, terceirizar 
sua agenda é terceirizar uma responsabilidade sobre você mesmo.

Outra coisa que faço é pintar as diferentes áreas da minha 
vida no Outlook. Por exemplo, tudo que tem relação com o meu 



cérebro (cursos, coach, leituras etc.) eu pinto de amarelo; o que é 
com meus filhos eu pinto de rosa; com meu marido, de vermelho; o 
que for relacionado a trabalho, de azul; e o que é sobre mim (jogar 
tênis, encontrar minhas amigas, ir ao cabeleireiro) eu pinto de cin-
za. Quando batemos o olho na agenda, tendo essa disciplina para 
todas as tarefas, conseguimos ver o que está faltando no dia a dia. 
Outro dia meu marido olhou e disse que estava faltando vermelho 
na minha agenda, e ele tinha razão. Para mim a agenda não é ape-
nas para compromissos com os outros, mas sim a maneira como 
organizo meus compromissos comigo mesma. Isso é algo que faço 
há dez anos e me ajuda a compensar e equilibrar minha vida.

O fato de ser empreendedor e dono do seu tempo é uma faca 
de dois gumes. Você trabalha mais, tem proble-
mas de diversas ordens para lidar, que muitas 
vezes são invisíveis (contadores, advogados), e 
precisamos tomar muito cuidado com isso, princi-
palmente estando em casa. A chance de se perder 
em suas tarefas e trabalhar mais é enorme, então 
como podemos equilibrar pesos e medidas? Con-
verso muito com meu marido sobre isso, principal-
mente no momento atual, em que trabalhamos o 
dia inteiro dentro de casa, juntos. Estamos confina-
dos, mas não posso perder minha rotina. Se eu tiver 
que andar, eu vou andar, se eu tiver que fazer ioga, eu vou fazer ioga. 
Para mim, o dia não vai acabar enquanto eu não fizer aquilo a que eu 
me propus. O resumo é não delegar o indelegável, que é o controle do 
seu dia. Inclusive no site do Aladas nós temos um curso gratuito sobre 
produtividade, no qual dou dez dicas para quem quer ter um dia mais 
produtivo, fiz questão de compartilhar meus aprendizados.

Diesendruck: você tem alguma dica de referências de inspira-
ções que costuma utilizar?

Daniela: tem uma frase que me move: “Se você é o mais inteli-
gente da sala, você está na sala errada”. Eu gosto de estar em grupos 
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que me provoquem, cuja opinião não é a minha. Aprendi a lidar com a 
não aprovação com o tempo.

Por exemplo, tem um grupo do qual eu participo que chama Tri-
bo, onde trocamos muita coisa. Às 10h já temos vários estudos interes-
santes para ler, pesquisas, referências. Ele é formado por pessoas da 
área de comunicação, e foi criado pela Fernanda Belfort, no Facebook. 
Ele é aberto e compartilhamos as lives das quais os integrantes vão 
participar também.

Tem um outro grupo de que participo, para discussões semanais 
sobre filosofia, com o Clóvis de Barros. Ele lança um tema e nós pen-
samos a respeito para conversarmos em cada encontro. Ele também 
lança desafios para discutirmos sobre livros e séries indicados por ele. 
Como referência, também, nem preciso citar os livros. Tenho uma es-
tante maluca, com temas muito variados e sempre digo para as pes-
soas lerem algo que não tenha nada a ver com elas. 

Durante esse período e muitos cursos grátis sendo disponibi-
lizados, comecei um que é nota 10 em Yale, chamado The science of 
well being. Ele faz você pensar se é feliz ou não e o ajuda a baixar suas 
expectativas para ser mais feliz. Uma outra dica que dou é fazer cursos 
longos, um MBA, pós-MBA, para conhecer mais pessoas e ser o aluno 
mais burro da sala.



Para fechar a conversa, gostaria 

de deixar mais uma frase que 

acho ser muito minha, que é 

“para trás, apenas se for 
para pegar impulso”. Toda 

vez que sinto que estou dando 

um passo para trás em algo, 

falo isso para mim e é algo  

que me move.
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David Diesendruck: para começarmos, você poderia explicar 
qual a diferença entre causa e propósito?

Mônica Gregori: dentro da CAUSE nós cunhamos esse ter-
mo, pois existe realmente muita confusão entre um conceito e ou-
tro. Para nós, a causa é o que conecta o propósito de uma organiza-
ção ou pessoa com as demandas da sociedade. A sociedade muda e 
cada vez mais temos demandas diferentes. Para que você se engaje 
com essas demandas, é preciso olhar através das lentes do seu pro-
pósito e entender qual é a causa que lhe permite, de alguma forma, 
entregar algo de valor que a sociedade esteja demandando.

Costumo dizer que a causa pode mudar à medida que as de-
mandas e o contexto da sociedade mudam, mas o propósito não. Ele 
é a razão de ser, tanto das organizações quanto das pessoas. É pelo 
propósito que levantamos da cama todos os dias e fazemos o que te-
mos que fazer, isso não muda, já as causas que escolhemos defender, 
sim. É assim que definimos na CAUSE, não existe certo ou errado, mas 
entendemos que essa definição funciona.

É preciso pensar qual é o seu chamado perante a sociedade. 
As empresas e as marcas possuem seus chamados – com as marcas 
sendo uma dimensão maior das empresas, por terem uma natureza 
intangível e serem um resumo de experiências e relações. Acredito 
que as marcas, cada vez mais, têm buscado mostrar a que vieram 
e que seu papel é maior do que a venda de produtos e serviços. A 
venda é importante, mas não é mais suficiente para definir uma 
marca nesse cenário.

Diesendruck: às vezes tenho impressão que esse assunto, cau-
sa versus propósito, é algo apenas para multinacionais. Queria ouvir 
de você qual o seu pensamento sobre isso. É um mito?

_Mônica Gregori, especialista em branding e comunicação 
estratégica. Trabalhou em empresas como Disney, Natura e Kodak. Cofunda-
dora da Cause Brasil, consultoria em advocacy e engajamento em causas que 
conectam empresas e organizações às demandas da sociedade.



Mônica: com certeza é um mito. Todo ser humano tem um 
propósito e empresas são conjuntos de seres humanos. É mais fácil 
construir o seu negócio baseado em seu propósito e visão de mundo 
quando você tem maior domínio dele. Em empresas multinacionais, às 
vezes isso é mais difícil, por diversos motivos. Já existe o movimento 
do capitalismo consciente, para orientar as empresas a trazerem seus 
propósitos à mesa de discussão e as próprias empresas B, que visam 
como modelo de negócio o desenvolvimento social e ambiental, como 
a CAUSE, que fazem com que desde o nosso contrato social nos com-
prometamos com objetivos ambientais, sociais e econômicos. São es-
colhas que vêm a partir desse conjunto de crenças e do que podemos 
oferecer para o mundo. 

Isso tudo é mais fácil em empresas menores, que têm um dono 
com uma visão e que se relacionam com a sociedade na qual ele vive. 
Todas as empresas têm um propósito, é necessário olhar para dentro 
e tirar a poeira de cima, porque muitas vezes as coisas são feitas pela 
sobrevivência, sem pensar muito, mas o propósito é importante para 
a perpetuação e institucionalização da cultura dessa empresa. Isso 
não significa que as demais atividades das empresas devam ser dei-
xadas de lado, mas cada vez mais elas vão se diferenciar pela forma 
com que exercitam, colocam em prática e expressam seu propósito.

Diesendruck: a impressão que tenho é que antigamente a 
conversa sobre propósito era uma coisa de sala de recursos huma-
nos, uma demanda necessária, mas de forma política. Você sente 
que essa conversa rompeu essa barreira e passou a ser algo real-
mente importante dentro das empresas? 

Mônica: de fato, hoje em dia fala-se muito em propósito e te-
nho medo quando os termos passam a ganhar tanta notoriedade, 
porque eles passam a correr o risco de serem banalizados. O pro-
pósito é algo muito sério e podemos até encontrar outros nomes 
para isso, como essência ou legado. O psicanalista Carl Jung já falava 
sobre a busca de significado na vida de todo ser humano e que sem 
isso sua vida se torna vazia.
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Enxergo que a palavra está na moda e tenho um pouco de medo 
disso, mas sem dúvida existe um avanço e uma preocupação maior das 
marcas e empresas sobre se conectar mais e revelar quais são os seus 
propósitos. Muitas vezes o propósito existe, mas não está instituciona-
lizado, as pessoas não sabem qual o propósito da organização e isso é 
importante, pois ele ajuda a empresa a se guiar. O propósito funciona 
como um conjunto de princípios, posicionamentos, crenças e de obje-
tivos e o orienta nos momentos de tomada de decisão.

Nesse sentido, acredito que o propósito começou, sim, a sair 
da sala de recursos humanos para começar a fazer parte da refle-
xão de algumas empresas de forma mais ampla. O caminho ideal 
é que ele chegue aos CEOs e ao conselho das empresas e, assim, 
comece a ser visto como um ativo estratégico e seja refletido na 
forma de se relacionar com seus stakeholders, nos seus produtos, 
serviços e, também, em sua comunicação. 

É assim que eu penso a respeito da forma com que as em-
presas tratam a questão da responsabilidade social – outro termo 
ao qual eu criei horror. Não podemos deixar esse assunto dentro 
de uma caixinha em um departamento, é algo que não pode ser 
terceirizado, deve ser parte do DNA das empresas e tem que ser 
vivenciado e praticado por toda a organização, do CEO ao portei-
ro. Ainda não chegamos lá, mas estamos no caminho.

Diesendruck: como foi seu processo no empreendedorismo, 
principalmente no segmento que escolheu?

Mônica: minha história começou há muitos anos na Kodak, na 
área de marketing – sou publicitária –, onde construí uma carreira 
típica. Na época, a empresa ia além do produto que oferecia. Ven-
díamos a possibilidade de as pessoas capturarem momentos. Depois 
trabalhei na Kellogg’s e na Disney, e sinto que essas empresas têm as 
gestões de marca e de propriedade muito fortes. Alguns anos depois 
fui para a Natura, justamente na área de branding, tendo a oportuni-
dade de criar essa área em conjunto com o CEO da marca na época, 
quando os fundadores estavam se distanciando da operação. 



Sempre fui apaixonada por branding e tive o privilégio de traba-
lhar com grandes marcas. Nessa trajetória aprendi a importância que 
elas tinham em relação à transformação da realidade em que vivemos. 
Esse clique se tornou mais forte trabalhando na Natura, e sou muito 
grata por ter amadurecido essa visão enquanto 
estava lá. É possível, como empresário, como 
executivo, estar em um ambiente que não 
seja apenas próspero, mas que também possa 
transformar a sociedade. Com toda essa baga-
gem me veio o estalo para entender que era a 
minha vez – junto com meus dois sócios – de 
arriscar e levar esse aprendizado para outras 
organizações e, assim, mostrar como podemos 
fazer a gestão de marcas as relacionando a cau-
sas transformadoras.

Essa mudança é difícil. Quando nos 
tornamos executivos, o primeiro pensamento é “não quero mais 
ter chefe, horário, vou empreender”. E quando vemos, em vez de 
um chefe, temos 30, porque cada cliente é um pouco nosso chefe. 
Ainda assim, sinto que foi uma evolução natural da minha carreira e 
estou bastante contente com essa decisão.

Diesendruck: você entende que as demandas da sociedade 
brasileira se refletem no momento do consumo? Os brasileiros es-
tão dispostos a pagar por um consumo socialmente correto?

Mônica: eu acho que sim, lógico que não todos, mas grande 
parte deles sim. O fato de um produto ser socialmente correto não 
significa que ele não tenha que ser bom e competitivo, posso inclu-
sive citar a Natura como exemplo. Ela não é a marca que possui os 
produtos mais baratos, mas, ao consumir produtos de marcas com 
esse posicionamento, você não está consumindo apenas a responsa-
bilidade social delas.

Há uma entrega de qualidade nesses produtos e cada vez mais 
as pessoas querem olhar por trás das etiquetas e enxergar que há 
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empresas que, sim, conseguem fazer seus produtos – em diversos 
segmentos, inclusive o da moda, que costuma ser muito polêmico 
quando o assunto é responsabilidade social – tratando dignamente 
seus fornecedores.

Essas atitudes serão determinantes em um futuro próximo, 
com relação à decisão de compra. Sabemos que nada substitui a 
qualidade dos produtos e serviços, mas em breve a transparência 
e a responsabilidade social também serão itens default para a to-
mada de decisão.

Diesendruck: a CAUSE faz desde 2016 o levantamento de 
qual palavra define o ano para os brasileiros. Em 2016 foi indigna-
ção, 2017: corrupção, 2018: mudança e em 2019: dificuldades. O 
que aprendemos com essa palavra do ano e como conseguimos uti-
lizar isso de uma forma mais prática nas empresas?

Mônica: na verdade, a palavra do ano resume o sentimento da 
sociedade naquele momento. E esse sentimento vai refletir dentro 
das organizações também. Quando pensamos em 2019, com a pala-
vra “dificuldades”, ninguém pode contestar o fato de alguma manei-
ra. A partir disso, sabendo que as pessoas estão se sentindo assim, 
você pode desenvolver uma série de estratégias para a empresa – in-
clusive de comunicação – atribuindo essa palavra a um dos sentimen-
tos que têm que ser debatidos de alguma forma para tentar realizar 
uma mudança.

Olhando para 2020, não acredito que a palavra será positiva. 
No começo do ano, em janeiro, me fizeram essa pergunta e eu res-
pondi que achava que a palavra poderia ser evolução, ou alívio. Mas 
na verdade entramos em um ano de vácuo, incertezas, não sentimos 
que estamos construindo nada e isso é muito angustiante. Mas é 
esse o sentimento e temos que levá-lo em consideração na hora de 
nos comunicar e definir estratégias.

É a mesma coisa que estamos passando com a pandemia. Acre-
dito que toda empresa tem que manter suas vendas de produtos e 
serviços, mas tem que ter pertinência na comunicação. Não é o mo-
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mento de comunicar o que não é realmente necessário. As marcas 
derrapam neste momento porque não fazem a leitura do contexto e 
do sentimento da sociedade como um todo.

Diesendruck: você acredita que as empresas que não pos-
suem um propósito bem definido serão impactadas comercial-
mente em algum momento? Elas receberão menos investimentos 
e serão malvistas pelo consumidor em resposta ao que fizeram 
durante a pandemia?

Mônica: acredito que isso vai acontecer. A sociedade evoluiu 
mais rápido do que as empresas, e o consumidor, como parte da so-
ciedade, também. É o consumidor que força as empresas a se posi-
cionarem, serem transparentes e a terem metas ambientais e sociais. 
A partir do momento em que o consumidor se torna mais consciente 
e questionador, ele tem mais poder.

No começo da minha carreira, me lembro que o consumidor 
não opinava em nada, as empresas tentavam controlar as demandas 
de consumo da sociedade a partir do que tinham a oferecer. Isso na 
verdade é incontrolável, então, as empresas cada vez mais devem ter 
um radar muito forte do que está acontecendo lá fora.

Para estreitar e fortalecer o vínculo com seu público, não ape-
nas com seus consumidores, as marcas precisam se posicionar. Essa 
ação vai fazer com que percam pessoas, mas estreitem seu vínculo 
com outras. Não é possível agradar a todos, vemos marcas corajo-
sas que já escancararam seu posicionamento, como a Nike e a Net-
flix, por exemplo. Não dá mais para achar que existe um muro entre 
a sociedade e a marca.

Diesendruck: a CAUSE desenvolveu a pesquisa “Causas para 
observar em 2020”, que é dividida nos seguintes pilares: saúde, 
educação, desenvolvimento econômico sustentável, direitos hu-
manos e valorização da ciência. Como uma empresa pode utilizar 
essa pesquisa para identificar qual causa, dentro desses temas, ela 
pode adotar? Quais critérios as empresas devem utilizar para isso?



Mônica: já é o segundo ano que realizamos esse projeto, para 
que as pessoas possam realmente observar quais as causas que exis-
tem e serem mais críticas. Este ano, por causa da pandemia, decidi-
mos abrir um pouco mais o leque e vimos que 
várias outras causas se tornaram mais críticas 
ainda neste momento. Por exemplo, falta sa-
neamento básico, como é possível que ainda 
permitamos que isso aconteça? E como po-
demos pedir para uma população que não 
tem acesso a saneamento básico que lave as 
mãos cinco vezes ao dia para se proteger do 
vírus? O que mais me chama a atenção é o 
quão atrasados estamos em relação a temas 
tão estruturantes e básicos. 

Quando uma empresa decide abraçar 
uma causa, a ciência utilizada deve ser a de fazer aquilo que é pos-
sível ser sustentado através dos três Cs: convicção, porque é algo 
que deve vir de dentro do seu propósito, do que você acredita e 
vai defender não por estar na moda, mas que realmente tenha a 
ver com seus princípios como organização ou indivíduo; coerência, 
o que é possível fazer coerentemente para todos os seus públicos 
(clientes, colaboradores, fornecedores), então é importante pensar 
em causas que sejam relevantes para seu ecossistema para a que 
for escolhida não seja apenas de prateleira; consistência, porque 
não estamos falando de uma campanha de marketing, nada é trans-
formado de um dia para o outro.

Se não houver convicção, coerência e consistência, é melhor 
não fazer nada para não trabalhar com uma causa que não tenha ver-
dade e comprometimento. Essa é minha dica para quem está come-
çando no mundo das causas, mas ainda assim é uma área mais fácil e 
apaixonante do que se imagina.

Diesendruck: você poderia nos passar algumas dicas de li-
vros, sites, pessoas que tem como referência, para quem quiser se 
aprofundar mais nesse tema?

Quando uma empresa 
decide abraçar uma 
causa, a ciência utilizada 
deve ser a de fazer 
aquilo que é possível 
ser sustentado através 
dos três Cs: convicção, 
coerência e consistência.
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Mônica: tem muita coisa, mas indico a autora Naomi Klein, que 
aborda a nova relação de consumo com as marcas, e também Hum-
berto Maturana, que fala sobre a biologia cultural e do amor, algo 
muito interessante para refletirmos sobre a forma que nos organi-
zamos como sociedade. Com relação a branding, indico Simon Sinek 
– criador do Golden Circle. 

Posso passar várias dicas, mas o que digo sempre é para que 
todos conversem com as pessoas, leiam o jornal, conheçam o que 
está acontecendo da porta para fora. Essa é uma prática nossa den-
tro da CAUSE, em alguns projetos nós contratamos antropólogos, 
vamos para outros lugares e isso é muito rico, pois nos passa o que 
realmente está acontecendo e qual é o sentimento lá na ponta.

Nossa cabeça tem que ser plural e temos que ter referên-
cias que mostrem essa diversidade de temas e assuntos, para aí 
capturarmos quais são as demandas e discussões da sociedade. 
Estamos sendo bombardeados por discursos de ódio, fake news, e 
às vezes fica cansativo conversar com as pessoas, mas não deixem 
de fazer isso.

Quando fico muito monotemática, sinto que estou emburre-
cendo, então é importante abrirmos a cabeça para outras coisas que 
estão acontecendo no mundo. Para mim esta é a melhor referência 
que posso dar: conversem com as pessoas.

Estamos em um momento em que, mais do que ativar nossa 
escuta, temos que ter uma escuta generosa, estamos realmente dis-
postos a ouvir o outro. É uma fase de muita angústia e fragilidade, 
mas se soubermos nos afastar um pouco e ter um outro olhar, vere-
mos que também é um tempo de transformação e de renascimento, 
da forma como a nossa sociedade se organiza. Não adianta acharmos 
que temos que voltar ao que éramos. 



O mundo já estava ruim, agora 

ele está pior, então quem 

sabe agora consigamos 
sair diferentes disso e 
construir algo melhor 
para todo mundo. 

Sabemos que o amanhã  

vai ser duro, mas temos  

a oportunidade de fazer  

um amanhã diferente.
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David Diesendruck: a empresa existe há mais de 20 anos e 
foi recentemente renomeada como Omelete Company. Hoje, ela é 
uma das maiores empresas de entretenimento no Brasil. Você po-
deria nos contar um pouco sobre o começo dessa história?

Otávio Juliato: eu não estou nessa jornada desde a sua funda-
ção. Ela é a união de apaixonados pelo mundo geek, principalmente 
o universo dos super-heróis. Nasceu para levar a cultura pop aos fãs 
que consumiam, principalmente, histórias em quadrinhos. A ideia era 
que fosse o primeiro veículo brasileiro a considerar o entretenimen-
to e a cultura “nerd” a sério.

Para quem tiver curiosidade sobre nossa história, temos em nos-
sa plataforma uma cápsula do tempo para que os fãs possam acompa-
nhar desde a primeira matéria que foi publicada. É muito legal obser-
var como foi a evolução do conteúdo nesses últimos 20 anos. Dentro 
desse arquivo, temos o caso de uma matéria de 80 páginas sobre o Ho-
mem Aranha. Nos dias de hoje, quem leria uma matéria de 80 páginas 
em algum site? É surreal pensar na evolução da criação de conteúdo na 
internet, ver como começou e como é feito hoje em dia. 

Diesendruck: vocês criaram, há seis anos, a CCXP, inspirados 
na Comic Com de San Diego. Hoje ela é um dos maiores eventos do 
universo geek no mundo, com aproximadamente 290 mil pessoas 
no evento de 2019. De onde veio o insight de criar a CCXP no Brasil, 
ainda mais em 2014, quando o país já estava em um período difícil?

Otávio: você está correto, nós realmente empreendemos du-
rante a crise com a CCXP. Mas acredito que no final das contas uma 
coisa puxou a outra. Desde os anos 2000, com a criação da empresa, 
o nerd passou a ter um espaço como algo pop. Hoje, duvido que em 

_Otávio Juliato, CCO da Omelete Company, detentora 
das plataformas digitais de conteúdo geek Omelete e The Enemy, maior ca-
nal de eSports do Brasil. É cofundador da CCXP, maior festival de cultura 
pop do mundo, e da Game XP, primeiro “game park” do planeta.



qualquer lugar que você vá, você não encontre pessoas apaixona-
das por um game, uma série, um estilo musical diferente, persona-
gens, histórias, filmes. Com a vinda da tecnologia e, principalmen-
te, com a ida dos heróis para os cinemas, por volta de 2001/2002, 
o público geek cresceu, o conteúdo saiu do nicho que ocupava e 
transbordou, se tornando multiplataforma, atraindo bilhões de fãs 
em todo o mundo.

A CCXP veio a partir da percepção de que já alcançávamos 
cerca de 7 milhões de jovens todos os meses nas nossas redes e 
sentimos a necessidade de construir uma celebração para esse pú-
blico. O fã de música tem centenas de oportunidades entre shows 
e festivais no Brasil e milhares em todo o mundo. Essas celebrações 
de paixões aconteciam, mas não havia nada para o nosso público 
celebrar com seus amigos e comunidades, com as pessoas que divi-
dem a mesma paixão. E entre esse público, estão os fãs de cinema, 
de séries, super-heróis, entre outros. 

Existe um conceito chamado collective joy, que fala sobre o 
potencial existente na alegria quando ela é compartilhada e coleti-
va. É o que ocorre em estádios de futebol no momento de um gol, 
com milhares de pessoas unidas celebrando o mesmo momento. A 
CCXP surgiu para criarmos um templo onde pudéssemos celebrar 
com nossos amigos, fãs e todas as comunidades geeks, de uma 
forma única. Com isso criamos um espaço não apenas para os fãs, 
mas também para as marcas conseguirem se conectar com suas 
audiências no ambiente que elas frequentam. Dentro da CCXP, o 
público sai ganhando ao participar do evento, os estúdios idem, 
pois se aproximam dos fãs e criam novas experiências a partir dos 
seus conteúdos, e as marcas se beneficiam da oportunidade de se 
conectar aos consumidores de forma nativa e orgânica, fazendo 
parte da história deles com seus personagens, sagas etc.

Diesendruck: outra coisa que nos chama a atenção na CCXP 
são as filas, e isso mostra a assertividade das atrações e das marcas 
que participam do evento. Você poderia dividir com a gente como 
funciona o processo de curadoria na hora de selecionar essas marcas?
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Otávio: estamos falando de fãs, o que envolve paixão. Com 
eles, construímos uma relação, uma vez que estamos lidando com 
pessoas. Isso envolve mais do que ações de marketing e promoções, 
que também funcionam, mas não é o caso nessa situação. Não há 
nada mais assertivo em uma relação do que escutar. Precisamos nu-
trir as relações de alguma forma, entender e ter empatia. Então, 
acreditamos que um dos grandes diferenciais é que, por mais estra-
nho que possa parecer, não somos produtores de eventos – nem a 
Omelete Company nem nenhum dos outros sócios da CCXP.

A CCXP é feita por empresas voltadas aos fãs, que possuem 
relações que transcendem o evento e duram 365 dias por ano. O que 
mais fazemos durante os 361 dias em que a CCXP não está aconte-
cendo é escutar os fãs, entender o que eles consomem, com quais 
personagens se identificam, qual é a base de fãs que existe nas nos-
sas plataformas, seu tamanho e como ela se comporta com relação 
ao consumo de conteúdo. Então, se eu publico uma matéria sobre 
Star Wars ou faço um review de um jogo, eu sei como meus fãs rea-
gem com relação àquilo. Eu sei a opinião deles e dou abertura para 
escutar essa opinião.

Essa relação – que já tem 20 anos – é muito poderosa. Com isso, 
a gente não precisa adivinhar nada, a construção é feita todos os dias e 
no final a CCXP materializa a ligação que criamos com os fãs. A grande 
dica que podemos dar para as marcas é que invistam no seu relacio-
namento com eles, cuja decisão de compra é totalmente emocional. 
Caso não tenham canais próprios para isso, o ideal é que se associem 
às marcas que conseguem criar essa relação de forma relevante.

As marcas mais antenadas vão pelo caminho da construção 
da relação para garantir essa assertividade. Você até pode vender 
um caderno com uma capa do Super-Homem, por exemplo, isso 
vai criar uma conexão com esse fã, claro, mas é preciso ir além. 
Talvez o grande diferencial hoje seja investir na relação e nos 
fãs. Essa é a mensagem que precisamos levar para as marcas. 
Não ser apenas o storyteller, mas também o storymaker, se apro-
priar da história e trabalhar nos seus canais. Se conectar e ouvir 
os fãs é o grande segredo.



Diesendruck: muitas das filas são, também, para as lojas. 
Você acha que o fã é mais resiliente ao consumo? 

Otávio: acho que a palavra talvez não seja resiliência. O com-
portamento e a decisão da compra para o fã é um processo dife-
rente porque é algo mais emocional e menos racional. O fã é esti-
mulado por uma série de impulsos o tempo inteiro. Ao consumir 
um conteúdo, ele é levado a viver aquela história de alguma forma 
e, muitas vezes, encontra um item que ativa o sistema límbico no 
cérebro (área que controla nossas emoções e que, também, está 
próxima à área do cérebro responsável pelas decisões). Quando 
você tem um componente emocional associado a uma decisão to-
mada, há uma sensação diferente à de tomada de decisão racio-
nal. Nessas situações, ativa-se uma série de hormônios que fazem 
o fã realizar o compra por ele ser realmente apaixonado por aquilo. 

Recebemos milhares de pessoas na CCXP e, ainda assim, reativa-
mos diversas histórias todos os anos. Pessoas que vêm de lugares distan-
tes, de outros estados e países – recebemos públi-
cos de 25 países e de todos os estados do Brasil. 
Essas pessoas chegam à CCXP e enfrentam filas 
enormes para encontrar os produtos que desejam, 
muitos deles, inclusive, exclusivos do evento, o que 
também é uma forma de valorizar a presença do fã 
dentro do evento e da celebração como um todo. 
E esses fãs estão ali dispostos a gastar com itens 
colecionáveis, com obras de arte, enfim, com o 
que é oferecido na feira, mesmo que muitas vezes 
sejam de alto valor agregado.

O momento de compra na CCXP é muito 
especial. O ambiente criado no evento é feito para potencializar esse 
consumo consciente, mas direcionado a viver uma experiência que o fã 
não poderia experimentar fora dali. O mix de produtos que trabalhamos 
é estudado em diversas reuniões com os players, para que seja baseado 
na entrega de uma experiência de varejo e de produtos realmente inte-
ressante para os fãs.

As pessoas chegam à 
CCXP e enfrentam filas 
enormes para encontrar 
os produtos que desejam, 
muitos deles, inclusive, 
exclusivos do evento, o 
que também é uma forma 
de valorizar a presença do 
fã dentro do evento e da 
celebração como um todo.
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Diesendruck: a Omelete Company possui dois grandes pro-
jetos: A CCXP e a Game XP, ambos presenciais. Como ficaram esses 
eventos na pandemia?

Otávio: a pandemia nos acertou em cheio, fomos bastante 
afetados. Inclusive, com as circunstâncias atuais, adiamos a CCXP Co-
lônia, que aconteceria no final de junho na Alemanha. Já estávamos 
em fase de pré-produção do evento e, além disso, em fase de expan-
são da CCXP para outros países. 

Antes de pensarmos em pandemia e como isso afetou os 
eventos como um todo, precisamos ter noção de que falar sobre 
o futuro dos eventos é pior do que tentar acertar na loteria. Vejo 
muitas lives falando sobre o tema, mas tentar adivinhar isso hoje 
é muito complicado. Há muitos anos, mesmo antes da pandemia, 
já era possível observar uma tendência voltada para a digitalização 
como um todo, em todos os segmentos. 

Hoje, temos discutido em diversos fóruns formas de respeitar 
as regras de segurança que devem ser acionadas no momento que 
o evento acontecer, mas sem deixar de entregar a experiência para 
o fã. Se o evento vai ser físico, digital ou híbrido (o “figital”), since-
ramente ainda não sabemos, mas estamos trabalhando em todos 
esses cenários e, tanto a CCXP quanto a Game CCXP irão ocorrer. 
A celebração em si já acontece o tempo todo, marcar isso com um 
grande evento vai se concretizar também, iremos apenas decidir de 
que forma. Estamos observando as indicações dos países da Europa 
e da Ásia, que já estão retomando suas atividades, para tentar prever 
um pouco do futuro.

Diesendruck: como foi a experiência da Super Live Nerd?

Otávio: ela nasceu entendendo o comportamento dos fãs em 
casa, buscando entretenimento, com o objetivo específico de unir os 
nerds no combate à covid-19. Foi uma experiência inovadora do ponto 
de vista de tecnologia, pois colocamos literalmente todo mundo em 
casa – diferente de outras lives, que tiveram parte do conteúdo grava-



do. E, segundo o YouTube, foi a primeira iniciativa no mundo em que 
todos entraram de casa ao vivo o tempo todo.

Foi um desafio para nosso time, montamos um centro de ope-
rações na Omelete Company, com poucas pessoas, seguindo todas 
as regras de segurança, mas todos os 50 participantes estavam em 
suas casas. Arrecadamos pouco mais de 21 toneladas de alimentos, 
que foram distribuídas através do Instituto 
Gerando Falcões. Essa iniciativa mostrou que 
o nerd não tem rótulo, no nosso line-up tinha 
desde casting da Globo até representantes 
da comunidade nerd, gamers, músicos. E to-
dos em prol de celebrar o dia do orgulho nerd 
e ajudar no combate da covid-19.

O conceito como um todo foi muito 
legal, bastante disruptivo para nós, e com 
certeza estamos de olho nesse formato, que 
pode ser expandido para outras iniciativas. 
Estamos acostumados a realizar lives nas 
nossas redes Omelete, já fazemos há alguns anos, mas esse formato 
mais técnico, direcionado também para ajudar outras pessoas, unin-
do toda a equipe mesmo trabalhando de casa, foi muito legal.

Diesendruck: os fãs de games são uma nova aposta da Ome-
lete Company?

Otávio: na verdade não é uma nova aposta, mas temos direcio-
nado bastante nossa energia para o segmento de games. É o entre-
tenimento do futuro, para nós já é o do presente. Desde o começo, 
sempre tivemos a sessão de games dentro do site e acho que poucos 
sabiam a respeito, mas em pouco tempo ela se tornou a segunda 
seção mais acessada. Sempre houve uma grande procura por esse 
conteúdo, mas o tamanho do mercado de games é muito diferente 
do mercado geek tradicional.

Existe uma “clusterização” de audiência, a comunidade é di-
ferente e a maneira de se comunicar com ela é muito específica, 

Essa iniciativa mostrou 
que o nerd não tem rótulo, 
no nosso line-up tinha 
desde casting da Globo 
até representantes da 
comunidade nerd, gamers, 
músicos. E todos em 
prol de celebrar o dia do 
orgulho nerd e ajudar no 
combate da covid-19.
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por isso criamos esse spin off da seção de games, o The enemy, que 
hoje talvez seja o portal de games mais respeitado do Brasil. É lá 
que trabalhamos hard news sobre o tema, lançamentos de con-
soles, novas tecnologias, o que as indústrias estão preparando. 
Com a criação do The enemy, abrimos uma avenida para começar 
a integrar o ecossistema que nós temos – que hoje é baseado em 
conteúdo, gestão de comunidades, live experiences e varejo – e 
criar uma inciativa proprietária para games também.

A Game XP foi o primeiro game park 
do mundo, com um conceito superdisruptivo 
em termos de experiências para gamers. Te-
mos as maiores telas de e-sports do planeta, 
com todas as competições legais e pro-players 
acontecendo dentro do evento, com música 
rolando e ao mesmo tempo um parque de di-
versões onde você pode entrar numa arena 

de Fortnite com uma laser tag e ter uma experiência imersiva do jogo 
com seus amigos.

O mercado de games tem um tamanho que poucos sabem 
– somando o mercado de música com o mercado de cinema, não 
se chega ao total de gamers. É um negócio gigantesco, com quase 
2,7 bilhões de pessoas no mundo envolvidas nesse mercado, mes-
mo que nem todas se qualificam como gamers. Inclusive, no Brasil, 
quase 70% das pessoas que jogam não se consideram gamers, mas 
estão se divertindo com jogos. E aí entra uma quebra de paradigma 
sobre como devemos nos comunicar com essa audiência, pois a ges-
tão de comunidades no segmento de gamers é bastante complexa. 

No Brasil, são quase 80 milhões de pessoas que se conec-
tam com games de alguma forma, desde aquelas que nasceram há 
quase 50 anos jogando Atari, e jogam até hoje algum tipo de jogo, 
até as crianças de 5, 6 anos. Todos estão unidos pelo universo de 
joguinhos e de entretenimento eletrônico. É um mercado muito 
grande e olhamos para ele do ponto de vista de experiência para 
o fã, mas ainda existe um layer para olharmos para esse mercado 
e para o potencial desse negócio como uma plataforma de mídia e 

A Game XP foi o primeiro 
game park do mundo, 
com um conceito 
superdisruptivo em 
termos de experiências 
para gamers.



conexão para a qual poucas marcas estão olhando ainda. Inclusive 
com oportunidades de monetização e licenciamento.

Por último, investimos recentemente no Gaulês, o maior canal 
de streaming de games do Brasil e um dos dez principais do mundo. Es-
tamos aprendendo muito com esse canal, porque o público que acom-
panha a transmissão de e-sports tem a paixão que move a comunidade 
nerd aliada à alegria e à transformação que a torcida de qualquer es-
porte possui. É uma combinação desses dois mundos. Estamos come-
çando a entender essa comunidade e acreditamos que em alguns anos 
a penetração dos e-sports será igual à dos esportes tradicionais. Ainda 
é uma audiência jovem, que está presente em plataformas jovens – 
como a Twitch e outras que foram criadas especialmente para que a 
experiência de engajamento dessa comunidade com os streamers se 
conecte de uma forma única. Existe um valor nessa conexão e nessa 
nova forma de audiência que estamos descobrindo, trabalhando e 
tem nos trazido muito aprendizado sobre esse novo território.

Diesendruck: na Redibra, procuramos valorizar e oferecer 
mentoria para conteúdos nacionais. Na CCXP vocês têm esse es-
paço também. Como você vê o desenvolvimento e o potencial do 
conteúdo nacional?

Otávio: o Brasil é um celeiro de grandes profissionais. Te-
mos casos de programadores, designers e vários profissionais des-
sa cadeia da economia criativa espalhados em todos os grandes 
produtores de conteúdo no mundo. Falando especificamente de 
games, quase todos os publishers possuem profissionais brasilei-
ros em suas áreas de criação.

Temos um potencial enorme para nos destacarmos cada vez 
mais. A própria CCXP é um exemplo, em teoria é um evento que de-
veria acontecer na meca do mercado da cultura pop – que são os Es-
tados Unidos – e não no Brasil.

Infelizmente ainda precisamos furar uma bolha, pois o am-
biente como um todo não possibilita a criação de um ecossiste-
ma com diversos players para esse mercado. Não existe uma ini-
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ciativa coordenada, nem das próprias associações, para criar um 
grande Brasil com uma visão estratégica para a economia cria-
tiva. Não há linhas de financiamento nem investimento nesses 
profissionais. Fui a um evento em São Francisco no qual o foco é 
o trade e vi grandes publishers utilizando esse espaço para recru-
tamento de desenvolvedores, programadores, designers.

É um ecossistema completamente diferente, que vem desde 
a base de formação de profissionais. Aqui nós temos excelentes pro-
fissionais formados na área criativa, mas quando chegam ao merca-
do de trabalho, não temos vetores para capitalizar e ampliar essas 
iniciativas e absorver nossa própria mão de obra, aí ela escapa e vai 
para fora. E isso não acontece apenas no setor de games. O brasileiro 
tem a característica de ser criativo e quando colocamos isso em ter-
mos de empreendedorismo e economia, a economia criativa como 
um todo é um mercado que incentiva tecnologia e conteúdo, ou seja, 
há uma série de indústrias que poderiam ser turbinadas através dela, 
mas acabam não tendo a atenção que deveriam ter.

Diesendruck: você tem alguma certeza neste mundo de in-
certezas que estamos vivendo? 

Otávio: temos notado que o consumo de conteúdo tem au-
mentado em todas as plataformas. Independentemente do canal 
que você estiver usando, se conectar com uma história, com um per-
sonagem e virar fã faz parte da natureza humana, precisamos disso.

Talvez isso nunca tenha tido um efeito tão positivo quanto no 
momento atual. Minha mensagem é esta: continuem se apaixonan-
do pelos personagens e histórias. Existe um grande universo por trás 
disso que não vai parar de celebrar essas paixões. Vamos continuar 
criando ambientes e momentos para essas celebrações e mais histó-
rias ainda para que as pessoas possam se apaixonar. A paixão do fã não 
acaba, mesmo em casa isolado existem opções para ele se conectar 
com outros fãs e agora ele pode encontrar outras formas de realizar 
essas conexões, como talvez ele não fizesse antes.



Quando voltarmos, 
estaremos mais fortes, 
conectados e apaixonados 
pelos conteúdos e com 

mais vontade de consumir 

e viver essas experiências. 

Estamos bem capacitados 

no Brasil, mesmo com um 

ecossistema não tão grande 

quanto gostaríamos, mas com 

profissionais capacitados para 

manter a paixão das pessoas 

quente para vivermos  

o que gostamos.
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David Diesendruck: adaptação é a palavra-chave do momen-
to que estamos vivendo. Qual é a principal lição que você poderia 
compartilhar com a gente sobre todas as vezes que teve que se rea-
daptar durante sua trajetória?

Sidney Rabinovitch: minha trajetória profissional antes da FOM 
foi cheia de mudanças. Comecei minha carreira trabalhando no merca-
do financeiro com bancos, já nessa época percebi que eu era um cara 
comercial. Depois, fui atrás de um sonho – eu sempre fui apaixonado 
por motocicletas e era o início do momento do motociclismo no Brasil, 
então me joguei nessa aventura e, na sequência, entrei na indústria de 
hospitalidade, onde fiquei por quase 15 anos. 

Minha guinada de vida até o começo da FOM, 15 anos atrás, 
não foi pensada, ela foi provocada por uma demissão. Quando fui 
demitido (e foi a primeira vez na vida que isso ocorreu comigo), re-
solvi me reinventar e saí de uma vida inteira na área de serviços 
para ir trabalhar com produção. Mas eu nunca tive nenhuma apti-
dão para produzir nada. Nessa época, a Betina – minha esposa – es-
tava voltando de uma feira de decoração na Europa e pedi que ela 
trouxesse algum item que encontrasse por lá e tivesse potencial 
para ser produzido aqui também, para que conseguíssemos iniciar 
um novo negócio. Foi aí que ela veio com uma almofada pequena 
que era produzida com a matéria-prima utilizada hoje na FOM, as 
micropérolas de poliestireno.

Quando vi aquilo, eu abri a peça, as bolinhas caíram em cima da 
minha mesa e comecei a enxergar diversas possibilidades para aque-
le material. Ali nasceu a ideia de criar a FOM. Dividi essa ideia com a 
Betina e iniciamos a empresa com uma produção de fundo de quin-
tal mesmo. Como eu precisava encontrar algum cliente para aqueles 
produtos, comecei a ir atrás disso e consegui a oportunidade de rea-
lizar uma exposição importante na Tok&Stok, onde apresentamos o 

_Sidney Rabinovitch, sócio-fundador da FOM, iniciou a 
carreira no mercado financeiro nos bancos Safra e Iochpe, empreendeu venden-
do motocicletas e representando marcas e trabalhou no mercado de hospitality. 



puff FOM e ganhamos a empresa como cliente. Esse foi o primeiro 
momento de vida da FOM.

Diesendruck: no Brasil tem muita gente que empreende, que 
dica você daria para quem está começando?

Sidney: não quero repetir o discurso de sempre sobre resiliên-
cia e perseverança. Eu me lembro que quando comecei a empreender 
a minha situação era diferente de muitos, porque eu era mais velho, 
com família e diversas responsabilidades. Fui questionado diversas ve-
zes sobre essa decisão. O que fiz e foi o que me ajudou, mesmo sendo 
algo custoso, foi construir um firewall. Criei um bloqueio para não es-
cutar as pessoas ao meu redor, é duro dizer isso, mas foi como eu agi.

Qualquer pessoa que se aproximasse de mim de forma adver-
sária ao que estava fazendo, ou me questionando sobre minhas ati-
tudes, eu não escutava e assim eu não me abalava. Só me aproximei 
de pessoas cujas perspectivas poderiam me agregar algo, tanto pro-
fissional quanto pessoalmente. Então, minha recomendação é esta. 
Construam um firewall, encontrem uma maneira de se proteger, pois 
esse início é extremamente solitário. 

Não fui um jovem empreendedor na criação da FOM, como 
hoje vemos tantos empreendendo, vinha de uma série de trabalhos 
na área de serviços que não tinham nada a ver com o que eu queria 
fazer, o que tornava meu desafio ainda mais disruptivo. Hoje falo 
da FOM e as pessoas sabem o que são os produtos, um dos grandes 
assets da marca é o próprio nome. Mas 15 anos atrás eu estava ape-
nas fabricando almofadinhas no quintal de casa e essa era a forma 
como era visto, inclusive por amigos que acabaram se afastando.

Diesendruck: a FOM se transformou em uma love brand com o 
passar dos anos. Mais do que clientes, vocês possuem verdadeiros fãs 
da marca. Isso foi planejado? A que você atribui esse sucesso?

Sidney: não foi planejado, sou péssimo de planejamento. Sou 
mais executivo e empreendedor do que planejador. Tenho mais fa-
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cilidade em realizar do que em planejar. Quando comecei a traba-
lhar a FOM no varejo, acreditava que mais do que produtos de pra-
teleira em outras lojas, ela poderia ter seu espaço próprio. O que 
eu queria mesmo era abrir lojas em shoppings, porém não tínhamos 
dinheiro para isso, então fomos pelo caminho dos quiosques, o que 
se mostrou bastante assertivo. A experiência de estar nos corre-
dores do mall e fornecer uma experiência tátil aos nossos clientes 
ajudou no crescimento desse amor pela marca. Apenas através das 
fotos das almofadas não tínhamos como gerar a percepção do que 

é o produto, mas, ao tocá-lo, o aconchego 
e o bem-estar se tornam algo que pode ser 
adquirido junto com ele.

Isso acontece com todos os públicos, 
principalmente pelo fato de nossos quios-
ques serem abertos, sem nenhuma barreira 
entre os passantes e os produtos. Essa expe-
riência tátil é sem dúvida um dos principais 

motivos pelos quais os clientes se apaixonam pela FOM, é nesse 
momento que eles percebem que o produto, além de ter uma esté-
tica bonita, também é funcional, pois se adapta ao corpo do cliente. 
Essa é a espinha dorsal da empresa, faz parte da alma do produto. 
Projetamos acessórios de conforto e bem-estar que possuem a ca-
pacidade de envolver o corpo das pessoas.

Nesse mundo de carência, a FOM se tornou uma marca afetiva 
pela relação intimista com os usuários. Ninguém desfila com os pro-
dutos, e sim tem uma ligação pessoal com eles. Durante a pandemia 
nós notamos muito isso, em um momento de recolhimento e isola-
mento, os produtos acabam gerando uma série de sensações ligadas 
à afeição e acolhimento. Inclusive entendemos que é por isso que 
estamos tendo um bom retorno nesse período, há uma relação que 
as pessoas possuem, de forma subliminar, ao se conectar com a peça.

Diesendruck: como vocês veem a responsabilidade de man-
ter a relação com seus clientes, que podemos inclusive chamar de 
fãs, uma vez que eles têm tanto carinho pela marca? 

A experiência de estar 
nos corredores do mall e 
fornecer uma experiência 
tátil aos nossos clientes 
ajudou no crescimento 
desse amor pela marca.



Sidney: não sei como explicar nosso relacionamento com os 
fãs, mesmo tendo histórias incríveis para contar. Desde o início, mi-
nha ambição era que a marca se transformasse em sinônimo de cate-
goria como a Gillette. Inclusive o nascimento do nome tem muito a 
ver com isso, eu estava pensando em nomes para a marca enquanto 
me barbeava, com um tubo de espuma de barbear (foam, em inglês). 
Enquanto estava com a espuma branca na minha mão, com a mente 
no empreendimento que estava nascendo, segurei o tubo de espu-
ma e, sem querer, tapei a letra “a” e a palavra “FOM” apareceu.

Nunca optei por fazer venda e marketing através das mídias 
clássicas, todo o investimento que fiz no sentido de transformar a 
FOM em uma love brand foi com nossa presença nos shoppings, sa-
bendo que essa seria uma ótima oportunidade de estabelecer con-
tato de forma perene. Já estávamos vivendo as crises das mídias, 
me lembro que no meu último emprego antes da FOM, voltado 
para área comercial e de marketing, percebi que a parte do budget 
voltada para as mídias clássicas não trazia mais o mesmo retorno. 
Então, entendi que a maneira mais direta de me relacionar com 
meus clientes (ainda não tínhamos nem redes sociais na época) se-
ria com a presença no maior número possível de pontos de venda.

Diesendruck: a FOM hoje é encontrada em lojas, quiosques, 
aeroportos. Qual a importância dessa distribuição e como você 
mantém esses pontos de contato da marca relevantes e com novi-
dades para os clientes?

Sidney: na verdade, além da operação de varejo, a FOM se tornou 
um grupo. Temos uma estratégia com marcas desse grupo que nos auxi-
liam na distribuição. Então, para entrada dos nossos produtos onde não 
conseguiríamos vender FOM, criamos a FLOC em 2018. Temos também 
a Casa FOM, projeto para levar a marca de maneira mais intimista, com 
a construção de ambientações de livings, móveis maiores e novos aces-
sórios. Abrimos um braço para brindes, com a FOM Gifts, trabalhando a 
área corporativa, e a FOM in Company, para levarmos nossos produtos 
para empresas de diversos portes, realizando a venda localmente. 
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Por último, nasceu também em 2018 nosso braço de exporta-
ção, que sempre foi um dos nossos maiores sonhos, pois enxergo a 
marca com uma global player. Começamos esse trabalho no final de 
2018, com distribuição dos produtos para a França, depois abrimos 
em Portugal e na sequência no Panamá. Tivemos uma aceitação legal 
nessas regiões e a intenção é seguir com a expansão internacional 
para estarmos em vários lugares do mundo. Temos um produto di-
ferenciado, com pouca concorrência, uma variedade grande de SKUs 
(unidades de manutenção de estoque) que compõem cerca de oito 
coleções novas por ano, o que é um grande atrativo para o varejo. 
Além disso, nosso produto funciona em todas as datas comemorati-
vas do calendário do varejo, não temos problema com a inserção de 
produtos no mercado por sazonalidade, gênero ou idade.

Diesendruck: você comentou que age mais com a intuição 
do que com planejamento, mas ainda assim criou todas essas rami-
ficações para atender públicos diferentes em situações diversas. 
Você tem alguma dica sobre o processo de criação dessas outras 
empresas do grupo e como sentiu essa necessidade?

Sidney: a FOM passou por uma fase difícil, nesse momento eu 
senti que precisava reestruturar a empresa, mas acabei fazendo justa-
mente o contrário. Em decorrência disso, algumas coisas conspiraram 
para que houvesse mais processos e marcas dentro do grupo. Tudo 
isso tem a ver com pessoas, hoje sabemos mais do que nunca que toda 
marca é feita human to human. Durante a reestruturação, a FOM for-
mou um time incrível que teve como ponto de partida a entrada do 
meu filho na empresa. Ele trouxe uma cultura importante para nós, 
começando com a questão de impacto social, e depois complemen-
tou com a criação de processos, principalmente na área de finanças 
e departamento pessoal. Nesse momento, algumas pessoas-chave no 
nosso processo interno se especializaram, investiram em mais conhe-
cimento e agregaram ainda mais valor às suas funções e equipes.

Os processos melhoraram muito por causa da equipe que con-
seguimos montar e isso aconteceu muito recentemente. Pouco tempo 



depois dessas mudanças, passamos por uma situação dificílima. Fomos 
vítimas de uma enchente, que deixou nossa fábrica embaixo de uma 
inundação de mais de 1 metro de água. Quando cheguei ao escritório 
nesse dia, eu já tinha noção do estrago pelo que vi através das câmeras 
de segurança. Quando entrei, sem nenhuma instrução prévia, vi toda 
a equipe trabalhando em conjunto para tentar resolver a situação, da 
forma que podiam. Apenas um mês após o episódio, chegou a pande-
mia. O resumo disso é que só foi e está sendo possível passar por essas 
situações por conta das pessoas que formam nosso time.

O que posso dizer a respeito de processos é isso. Traga pessoas 
mais inteligentes que você e pessoas que possuam experiência. Também 
olhamos o match dessas pessoas com a marca, algo que é essencial para 
nós. Toda a nossa equipe hoje é composta de novos colaboradores, desde 
produto, marketing, comercial até a parte de franquias, e eles chegaram 
nesse maremoto de acontecimentos, com menos de um ano de empresa. 
Meu filho tem um ano e meio de FOM. Mas todos se encontraram e a par-
tir disso criamos processos com metodologia e 
ciência, algo que não tínhamos antes.

Diesendruck: já falamos algumas ve-
zes sobre storytelling e storymaking, qual 
das duas vertentes a FOM tangibiliza?

Sidney: A FOM possui na alma dela ca-
racterística que encontro na Betina, minha es-
posa. Todo o conceito de conforto, que passa 
pela matéria-prima principal da empresa e pelo cuidado com os clien-
tes, vem dela e da forma como consegue levar isso para a nossa mar-
ca. Durante o período de isolamento, o pessoal do marketing criou um 
conteúdo sobre a história da FOM e acho que isso fica evidente nesses 
vídeos que buscam ilustrar nossa jornada até aqui. Quem tiver curiosida-
de pode encontrar esse conteúdo em nosso Instagram.

Vivemos um novo momento, e acho que quem resistir a ele vai 
transmitir muito mais verdade em cima do que for trabalhado. Inclu-
sive no mundo de produtos, onde atuamos. A efetividade e a manei 

Traga pessoas mais 
inteligentes que você  
e pessoas que possuam 
experiência. Também 
olhamos o match dessas 
pessoas com a marca, algo 
que é essencial para nós.
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como é feito, por quem e para quem é feito vão girar em torno dessa 
verdade quando chegarmos ao “noral” (o novo normal).

Diesendruck: você tem uma perspectiva tanto de indústria 
quando de varejo. Como acha que sairão deste momento?

Sidney: as primeiras semanas da pandemia foram angustian-
tes, pois não tínhamos noção do cenário que se desenhava. Em pouco 
tempo, tivemos uma resposta fantástica ao optarmos por seguir o ca-
minho no digital, que era algo que já tínhamos estruturado, e o fato 
de sermos uma empresa verticalizada, englobando fábrica e varejo, 
se tornou uma vantagem, pois contamos com logística própria e um 
e-commerce vigoroso. A partir daí, começamos a nos reunir através de 
videochamadas para turbinar esse novo processo, até o momento que 
os números começaram a chegar. Isso nos deu ímpeto para nos acal-
marmos e fazermos a empresa voltar a se movimentar e se preparar 
para o momento da volta.

Essa volta será bastante complicada, já que os stakeholders, 
principalmente shoppings e lojistas, ainda não estão em sintonia. 
Grande parte das pessoas ainda não sabe como vai pagar as contas 
no final do mês, é uma volta complicada do varejo neste momento. 
Este novo normal ainda não está natural, nós nos preparamos para 
a volta recentemente, mas as pessoas que estão indo aos shoppings 
ainda não estão preparadas. É uma situação muito angustiante que 
vivemos neste momento.

Diesendruck: você poderia compartilhar algumas das suas 
fontes de inspiração? Entre autores, sites, séries, blogs etc.?

Sidney: estou com um bloqueio enorme para ler livros nos úl-
timos meses. Tudo que tenho lido tem sido através das telas, mas 
tenho me segurado a algumas coisas para conseguir me manter 
mais estruturado. Entre os autores que tenho lido (principalmente 
artigos), tem o Tal Ben-Shahar, psicólogo de Harvard que fez um dos 
TEDs mais vistos no mundo, no qual ele fala sobre felicidade e sobre 



As primeiras semanas da pandemia 

foram angustiantes, pois não 

tínhamos noção do cenário que 

se desenhava. Em pouco tempo, 

tivemos uma resposta fantástica 

ao optarmos por seguir o caminho 

no digital, que era algo que já 

tínhamos estruturado.
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viver o momento. Ele traz um reforço psicológico que me agradou 
durante este período.

No lado financeiro, sempre gostei muito do Nassim Taleb (pro-
fessor da NYU), que acho ser muito oportuno para este momento. Ele 
tem o livro A lógica do cisne negro, que fala sobre imprevisibilidade e 
a maneira simplista que lidamos ao tentar achar respostas para coisas 
que não são tão simples assim. Outro livro dele é Antifrágil, que fala 
muito sobre resiliência e a capacidade de resistir, algo que acredito 
que seja a marca de todo empreendedor.

Por último, como indicação, acho muito importante também 
o lado espiritual. Preciso muito desse tipo de combustível nessas si-
tuações. Quando abrimos a FOM, comecei a meditar e fazia isso duas 
vezes por dia, depois não consegui mais praticar com a mesma fre-
quência, mas estou tentando recuperar o ritmo. Acredito que me-
ditação e ioga são coisas muito importantes e a FOM tem também 
uma correlação com isso, é uma possibilidade de entrada dos nossos 
produtos. Hoje, um canal de espiritualidade que me faz muito bem 
é do Nilton Bonder. Estou com um livro de cabeceira que indico para 
todo mundo, que é o Cabala e a arte de manutenção da carroça. 



Sidney: pensando sobre o 
empreendedorismo, me vem à 
cabeça que uma das maiores escolas 
para isso é ser pai. É uma empreitada 
incrível, então, fazendo a conexão 
com o começo dessa conversa, tenho 
dois filhos que me ensinaram muito 
nessa empreitada e tenho uma 
esposa que faz parte desse trabalho 
incrível. Agradeço a todos dessa 
FOMília. Para finalizar, se for possível 
empreender de forma familiar, 
aprender com seus filhos e toda a 
vivência em conjunto é fantástico. A 
escola da família é o melhor suporte 
no momento de empreender. Trago 
isso porque acredito que seja a 
história da nossa marca.

Diesendruck: você tem alguma 
mensagem final para deixar?
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David Diesendruck: a vida toda você trabalhou com pessoas 
e comida, até que recentemente abriu o Buffet Villa Glam, em Moe-
ma, bairro de São Paulo. De onde vem essa paixão?

Carlos Kaufmann: meu avô paterno – o qual infelizmente não 
conheci – sempre trabalhou com comida na Alemanha. Ele tinha uma 
rôtisserie, se empregou em restaurantes, então ele vinha dessa área 
e acho que herdei isso dele.

Sempre fui apaixonado pela área de gastronomia. Aos 19 anos, 
comecei com um buffet infantil, o Pitico, e fiquei 12 anos com ele. 
No início, oferecíamos barraquinhas para atender festas de crianças, 
depois evoluímos e passamos a fazer a festa inteira.

Então, estou há 38 anos no ramo, apesar de não saber preparar 
nem um chá. Eu amo cozinha, vivo em cozinha, a vida inteira traba-
lhando com isso, mas brinco que quando faço chá eu queimo a água. 
Nunca fui de fato para a cozinha, mas sempre estive no meio dela.

Diesendruck: você sempre foi um empreendedor. Quais as 
principais lições aprendidas durante esses anos que você poderia 
compartilhar com a gente?

Carlos: estudo a Kabbalah há alguns anos e em uma aula 
ouvi o seguinte: há quatro pessoas à beira de um rio, três com a 
intenção de pular na água. Dessas quatro pessoas, quantas sobra-
ram? Teoricamente sobrou uma, mas na verdade só a intenção não 
garante que as outras três pularam.

Eu sempre tive iniciativa e, assim como a maioria dos empreen-
dedores, o que nos diferencia é o fato de termos as ideias e partirmos 

_Carlos Kaufmann, proprietário do Buffet Villa Glam, 
em São Paulo, e idealizador da ação social Unidos do Bem. Durante a pan-
demia, transformou seu buffet em um centro de operações voluntárias e 
distribuiu cerca de 3 mil marmitas por dia para pessoas em situação de rua.



para a realização delas. Temos esse espírito de ir para cima e fazer, 
tem um pouco disso no lado empreendedor e no lado do voluntaria-
do também. Não existe uma receita, mas precisamos de iniciativa, 
um pouco de sorte e competência, dessa forma os ingredientes vão 
se somando e seguimos em frente.

Diesendruck: você falou sobre sorte e a palavra sorte em he-
braico (mazal) traz em sua escrita o significado de lugar, momento 
e aprendizado. Não adianta estar na hora certa e no lugar certo se 
você não tiver o conhecimento para saber o que fazer com isso e, 
obviamente, você tinha o conhecimento e soube o que fazer.

Carlos: na verdade, eu me formei em Engenharia de Produção, 
porque minha mãe sempre quis ter um filho engenheiro. Ela ganhou o 
filho engenheiro, mas continuei fazendo aquilo que mais gostava, even-
tos. Comecei com festas infantis, depois de adultos e enfim restaurantes. 
Sempre trabalhei eventos em paralelo com a gastronomia e estamos aqui 
hoje, com um salão de festas em Moema, em São Paulo, mas, assim como 
todo mundo, nós paramos e estamos aguardando o retorno.

Diesendruck: em uma citação, o cineasta mexicano Guillermo 
del Toro disse que neste momento, para sobreviverem, as pessoas 
precisam de água, comida e boas histórias. Como você incorpora o 
storytelling em seus empreendimentos, você tem essa preocupação?

Carlos: neste momento, o que mais temos é água, comida e his-
tória. O mundo está vivendo uma pandemia e parou por conta disso. 
Estamos ajudando a escrever uma parte dessa história. Todos esta-
mos vivenciando uma nova situação, não sabemos como lidar com 
isso e estamos nos reinventando, mas o que sabemos é que sempre 
que surge um problema, surge também uma oportunidade.

Se enxergarmos a situação como uma oportunidade de cres-
cimento, nos agarrarmos a isso e enxergarmos o copo que está 
pela metade como um copo meio cheio, as coisas vão em frente. 
Sempre tive isso dentro de tudo que fiz, nada e fácil, sempre temos 
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tropeços pelo caminho, mas isso nos leva para a frente e nos tira da 
zona de conforto.

Tive um restaurante no Clube Hebraica por 22 anos, saí de lá 
e tive que encontrar uma nova ocupação. Foi então que surgiu uma 
oportunidade com o Buffet Villa Glam, onde estou agora. Eu já vi-
nha trilhando esse caminho, sendo a gastronomia dos eventos, essa 
oportunidade surgiu há três anos e eu agarrei. Nunca me deixei cair, 
sempre busquei oportunidades durante os momentos de dificuldade, 
nunca parei um minuto. Essa é uma característica, inclusive, da área de 
eventos. Lidamos com diversas variáveis e temos que resolver proble-
mas que surgem quando menos esperamos.

Diesendruck: vamos falar agora sobre a história da Unidos 
do Bem, que desde o início da pandemia já distribuiu milhares de 
marmitas para mais de 25 instituições. 

Carlos: sempre fui um ativista, não especificamente no traba-
lho voluntário, mas sempre participei de muitas atividades, desde 
conselheiro do clube, da escola, até síndico do prédio. Me envolvo 
muito com as coisas. Quando a quarentena começou, fui para casa 
assim como todo mundo. Como estávamos com a agenda lotada 
e teríamos um evento na semana seguinte, as geladeiras estavam 
repletas de comida.

Como tive restaurante por muito tempo, sei que o que sobra 
nos buffets não é desperdiçado, e sim distribuído de alguma forma. 
Nesse momento me veio um estalo, pensando nos moradores de rua 
que geralmente encontram alimento nos restaurantes, botecos e 
lanchonetes após o final do expediente e que agora não teriam aces-
so a isso, pois os estabelecimentos estariam fechados. 

Chamei a Andreia, minha chef de cozinha, no dia 30 de março, 
e pedi para que ela viesse até o buffet me ajudar a preparar algumas 
marmitas com o que tínhamos estocado. Entrei em contato com outro 
amigo meu que já está acostumado com a entrega de suprimentos para 
pessoas em situação de rua e ele foi comigo. Até então nunca tinha feito 
nenhum tipo de trabalho voluntário nesse sentido.



Com as marmitas em mãos, fomos para a Avenida Paulista, com 
meu amigo Alex e, em três horas e meia, distribuímos 50 unidades. 
A partir daí, tive para mim que iria realizar esse trabalho diariamente 
durante a quarentena, porque as pessoas têm fome todos os dias. No 
dia seguinte, fizemos 80 marmitas e fomos para o Minhocão, região 
central de São Paulo, lá tinha muita gente e foi mais fácil de distribuir.

Na sequência, preparamos 120 marmitas e meus filhos e mi-
nha namorada postaram sobre a ação nas redes sociais, porque há 
um custo que não é pequeno para o preparo da comida. A minha 
intenção era de entregar em torno de 100 por dia, cada uma custa 
em média 4,30 reais, então é um custo de 430 reais por dia, pensan-
do em um mês inteiro de ação, isso começa a demandar um inves-
timento maior, em um momento em que todo mundo está parado.

Após a divulgação, três conhecidas vieram ao buffet no dia se-
guinte para ajudar na distribuição e, a partir 
daí, começaram a surgir pessoas para nos au-
xiliar de todos os lados. Algumas contribuindo 
com doações em dinheiro, outras entrando 
no preparo das marmitas e mais um tanto 
trazendo mantimentos como arroz e feijão. 
Na mesma proporção, começaram a aparecer 
pessoas pedindo ajuda. 

Então aumentamos a quantidade de 
marmitas preparadas por dia de forma expo-
nencial. De 100, fomos para 300, 500 e hoje 
preparamos 3 mil por dia, 90 mil marmitas 
por mês. É um milagre que isso esteja acon-
tecendo, não temos nenhum tipo de apoio oficial, mas contamos 
com cerca de 200 voluntários ativos, participando dessa empreitada 
com a gente. Esse número cresce um pouco a cada dia. Cada um que 
vem aqui e conhece o projeto traz mais alguém para participar no dia 
seguinte, porque fica encantado com tudo que está acontecendo.

Diesendruck: em algum momento você pensou que essa 
ação poderia não dar certo?

De 100, fomos para 300, 
500 e hoje preparamos 
3 mil por dia, 90 mil 
marmitas por mês. 
É um milagre que isso 
esteja acontecendo, 
não temos nenhum tipo 
de apoio oficial, mas 
contamos com cerca de 
200 voluntários ativos.
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Carlos: nunca cheguei a pensar isso, mas todo dia é um desafio. 
Esse projeto não é mais meu, estou à frente e o idealizei, mas ele hoje 
é de muitas pessoas. É a vontade e o engajamento de todo mundo que 
faz com que ele dê certo. São cerca de 25 instituições e comunidades 
que vêm retirar as marmitas aqui diariamente, começamos o projeto 
para atender a pessoas em situação de rua, mas hoje levamos também 
para comunidades carentes que esperam e dependem muito dessa 
ajuda. Na maioria dos casos, é a única refeição que eles têm no dia. 
Desde o dia 30 de março estamos aqui de domingo a domingo. 

Diesendruck: tem alguma história que o marcou nas primei-
ras semanas de Unidos do Bem?

Carlos: todos os dias vivemos muitas emoções. Em uma delas, 
mais ou menos um mês depois que iniciamos o projeto, um morador 
de rua me abordou e disse que gostaria de me agradecer pelo que es-
távamos fazendo, dizendo que são poucas as pessoas que fazem isso 
pelos outros e terminou falando “espero que um dia eu saia de onde 
eu estou hoje”. Aquilo mexeu muito comigo, gravei o depoimento 

dele nesse dia, está inclusive no nosso Insta-
gram (quem quiser conhecer um pouco mais, 
pode nos seguir no @unidos.dobem). Se você 
procurar no perfil, vai encontrar o Antônio, o 
rapaz que me abordou.

Quando desliguei a gravação, pergun-
tei se ele queria sair daquela vida e ele disse 
que sim. Então falei para ele voltar no dia 
seguinte, que ele estava contratado para 
trabalhar com a gente no buffet. Ele chegou 
no dia seguinte, de barba feita, banho to-
mado, roupas limpas e desde então ele está 

trabalhando com a gente. Saiu de onde morava, embaixo de uma 
ponte, alugou um quartinho e desde então a vida dele é outra. Nós 
todos abraçamos e adotamos o Antônio e toda a família Unidos do 
Bem cuida dele.

Um morador de rua me 
abordou e disse que 
gostaria de me agradecer 
pelo que estávamos 
fazendo, dizendo que são 
poucas as pessoas que 
fazem isso pelos outros e 
terminou falando “espero 
que um dia eu saia de 
onde eu estou hoje”.



Neste momento de pandemia, não apenas conseguimos 
manter todos os funcionários do buffet como também contrata-
mos o Antônio.

Diesendruck: saiu no jornal a respeito das doações multimi-
lionárias de bancos e grandes empresas e muitos médios e peque-
nos empresários se questionam de que forma podem ajudar tam-
bém. Que conselho você daria para eles?

Carlos: comece. A ideia que você tiver, vá para cima. Há mil 
formas de ajudar. Tem outro projeto chamado Cores do Bem, no 
qual moradores de alguns condomínios se uniram para preparar 
duas marmitas por apartamento na hora do jantar. Eles juntam to-
das elas no térreo e um dos moradores se disponibiliza a levar e 
distribuir para quem precisa. Basta querer para realizar. Não tem 
segredo, é só fazer.

Diesendruck: como funciona o processo da elaboração das 
marmitas, empacotamento e distribuição? 

Carlos: temos 38 anos de experiência com gastronomia, faze-
mos eventos para até 400 pessoas, de jantares a casamentos e co-
quetéis, mas antes disso trabalhamos muito tempo com formaturas, 
festas de oito horas para até 5 mil pessoas. Então, produzir 3 mil mar-
mitas por dia é algo que cabe na nossa realidade. Temos cozinha in-
dustrial, cozinheiros e nutricionista. A gente brinca que faz marmita 
gourmet: cada uma delas tem arroz, feijão, algum acompanhamento 
(verduras, legumes) e uma proteína.

Começamos trabalhando com carne, frango e ovo e hoje apren-
demos a trabalhar com proteína de soja também. Como ela pode ser 
estocada em prateleira, não é necessário ter uma câmara fria para o 
armazenamento. Além disso, ela é preparada como arroz, triplicando o 
rendimento. Assim, conseguimos economizar e esticar o valor que te-
mos disponível para o preparo das marmitas. Nós temos acompanha-
mento, comida saborosa e a entrega é feita com elas ainda quentes.
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Diesendruck: como as pessoas interessadas podem entrar em 
contato para saber como ajudar? Há uma idade mínima para ser vo-
luntário, mínimo de dias que precisem comparecer semanalmente?

Carlos: temos famílias que vêm ajudar, com crianças de 10 
anos. Temos atividades que cabem para qualquer idade. A parte de 
cozinha é feita por nossos profissionais, mas quando vem para a linha 
de produção no salão, temos espaço para voluntários colocarem a 
comida nas marmitas, fecharem, carregarem panelas, caixas. Dividi-
mos tudo e todos os dias temos entre 20 e 30 pessoas nos ajudan-
do. Agora que algumas delas já estão retornando às suas atividades, 
esse número reduziu um pouco. Quem tiver interesse pode entrar 
em contato com a gente através do nosso Instagram.

Mas temos outras formas de ajuda também. Você pode com-
partilhar o projeto pelas redes sociais, para mais pessoas conhece-
rem. Outro jeito é por meio de doações em dinheiro para a compra 
dos mantimentos e insumos ou doando os próprios insumos. Nosso 
consumo diário é de 200 kg de arroz, 100 kg de feijão e 70 kg de pro-
teína de soja, entre outras coisas. Todas essas opções de ajuda são 
muito importantes para nós.

Diesendruck: hoje você já é procurado por instituições e co-
munidades. Qual o critério para selecionar quais serão ajudadas?

Carlos: estamos entrando na segunda fase do projeto, pois em 
algum momento as atividades do buffet serão retomadas, bem como 
as atividades no geral. Entendemos que as pessoas dessas comunida-
des passarão por momentos de aperto, então queremos deixá-las res-
paldadas e já estamos montando cozinhas dentro de algumas delas.

O que isso quer dizer? Nós temos contato com os líderes das 
comunidades, que vêm até aqui retirar as marmitas. Então, visitamos 
esses espaços, identificamos cozinhas prontas ou que precisem de 
alguns equipamentos e adaptações, equipamos conforme a necessi-
dade de cada uma delas e começamos a operação. Levamos insumos 
para os primeiros 15 dias e fazemos uma reunião com as pessoas da 



comunidade para motivá-las a realizar pequenas doações que possam 
ajudar a manter o projeto, mesmo que seja com meio quilo de feijão 
ou um pacote de batatas. Dentro da própria comunidade, encontra-
mos pessoas dispostas a cozinhar e realizar as distribuições. Essa é a 
ideia, levar o mesmo princípio de ajuda que montamos aqui para que 
cada uma delas possa se ajudar internamente.

Diesendruck: como as pessoas podem ajudar na montagem 
dessas cozinhas? 

Carlos: a ABCasa nos procurou e apre-
sentamos para eles uma ideia de “adoção” de 
uma comunidade, que é a de assumir a res-
ponsabilidade pelo apoio que eles precisarem 
durante a fase dois para que o projeto da cozi-
nha comunitária possa começar. Eles toparam 
e já estamos identificando as necessidades de 
utensílios e equipamentos para a montagem. 
A empresa vai fornecer os equipamentos e os 
insumos para os primeiros 15 dias, mas já es-
tamos conversando para que forneçam os insumos para mais tempo. 
Cada comunidade absorve de 400 a 500 marmitas, são casas que mui-
tas vezes recebem uma cesta básica, mas não têm o gás para cozinhar, 
por exemplo. Dessa forma, todo mundo consegue se ajudar.

Diesendruck: qual seria sua mensagem final?

Carlos: nunca tinha entrado em uma comunidade antes da 
pandemia, fui conhecer agora e é incrível ver a reação das pessoas 
quando o carro chega com as marmitas, principalmente as crianças. 
Quando abrimos o porta-malas, elas recebem a marmita como se fos-
se um presente de Natal. Elas abrem na hora e começam a comer 
onde estiverem. Isso é fome e essa é a única refeição do dia em mui-
tos casos. É gratificante ver que estamos conseguindo fazer algo por 
essas pessoas.

Dentro da própria 
comunidade, encontramos 
pessoas dispostas a 
cozinhar e realizar as 
distribuições. Essa é a 
ideia, levar o mesmo 
princípio de ajuda que 
montamos aqui para que 
cada uma delas possa se 
ajudar internamente.
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Fazer 3 mil marmitas é uma gota no oceano, não temos condi-
ções de fazer mais que isso, mas quem estiver em casa e puder fazer 
algo também, faça. Se quiserem nos ajudar a aumentar a quantida-
de, aceitamos também, seja trazendo o insumo para mais dez, mais 
100, nos responsabilizamos por produzir e distribuir. Queremos so-
mar, neste período de pandemia a solidariedade é a cura. É isso que 
acontece nos momentos em que as pessoas mais precisam de ajuda. 
Vemos muitas pessoas que querem ajudar e não sabem como, então 
venham até aqui conhecer o projeto.

Se você estiver fora de São Paulo, ajude também localmente, se 
junte com vizinhos e amigos e peçam marmitas de lanchonetes e bares 
que estão sem faturamento neste período. Vocês estimulam o comér-
cio e ajudam pessoas que precisam dessa refeição também.

Entrem no nosso Instagram, lá tem todas as formas de ajudar, 
endereço e telefone. Venham ajudar a montar marmitas, adotar uma 
comunidade, enfim, temos um leque de opções para quem quiser 
ajudar. Acessem @unidos.dobem para conhecer melhor o projeto. 
Todo apoio é muito bem-vindo.



Venham ajudar a montar 

marmitas, adotar uma 
comunidade, enfim, temos 
um leque de opções para 
quem quiser ajudar.
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David Diesendruck: como você define o franchising e qual a 
diferença entre o termo e o licensing?

André Friedheim: gostaria de entrar no nosso bate-papo con-
textualizando o que é o franchising no Brasil. Hoje temos cerca de 
165 mil franquias no país. São 2.800 redes franqueadoras e o fatura-
mento do franchising responde por 2,6% do PIB brasileiro, então, te-
mos uma grande relevância no cenário nacional. Antes da pandemia, 
tínhamos cerca de 25 inaugurações de novas franquias diariamente 
e gerávamos entre oito e dez empregos por cada operação, ou seja, 
o franchising contribuía com 250 novos empregos por dia.

Quando tenho uma marca e a distribuição de determinado pro-
duto, mas também contemplo projeto arquitetônico, treinamentos, 
consultoria de campo, entre outros, ou seja, ofereço um pacote de ne-
gócios para que o operador dessa marca e desse produto possa operar 
o negócio, teoricamente eu tenho uma franquia. 

Já quando tenho apenas a marca e o produto, estou falando 
de licenciamento. Podemos usar o exemplo da NBA, que tem uma 
marca muito forte no mercado. Ela vai até a indústria de confecções 
e obtém a licença para ser aplicada em produtos, é até aí que vai 
o licensing. A partir do momento que você pega esse produto e o 
coloca em uma rede de varejo, que possui todo um sistema opera-
cional por trás, aí temos uma franquia.

Redes que se dizem licenciadoras de marca e de produto no 
Brasil correm alguns riscos quanto a isso, pois existe uma legislação 
vigente. Se ela realmente fizer só isso, é licenciamento propriamen-
te dito, mas se eu impuser regras de negócio, projeto arquitetônico, 
participações em treinamentos, aí eu caracterizo esse negócio como 
uma franquia e não uma rede licenciada. 

_André Friedheim, sócio-diretor da Francap e presiden-
te da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Diretor da Sociedade Bra-
sileira de Varejo e Consumo (SBVC), máster franqueado das redes Café do 
Ponto e Casa Pilão. Professor da FIA/USP e da PUC RS.



Diesendruck: você é um dos precursores do franchising e 
hoje é presidente da ABF. Quais grandes mudanças ocorreram no 
franchising no Brasil ao longo dos anos?

André: a grande mudança foi a profissionalização do sistema 
de franchising. Os franqueadores estão muito mais profissionais e 
embarcando muito mais tecnologias em seus processos. O franquea-
dor está estruturando uma área de suporte efetiva para os seus fran-
queados e, de alguma forma, buscando trazer novidades e inovando 
em sua própria rede. 

Do outro lado, temos um franqueado também mais profissio-
nal. Antigamente o franchising era visto como um segundo negócio 
pelos empreendedores. Eles continuavam com seus empregos, es-
colhiam uma rede e montavam sua franquia com a intenção de bus-
car o caixa no final do dia e passar para ver como estava o funcio-
namento aos finais de semana. Isso não existe mais. O franchising 
passou por um processo de profissionalização de ambos os lados 
e, com isso, vemos hoje o surgimento dos multifranqueados – que 
são aqueles que possuem mais de duas operações sob a sua gestão.

No mercado americano, 56% dos franqueados fazem parte des-
sa categoria. Hoje, vemos no Brasil franqueados com mais de 100 ope-
rações. Para ser um multifranqueado não é necessário gerir operações 
de redes diferentes, basta que tenha mais de duas operações, mesmo 
que sejam iguais. O maior multifranqueado do mundo é um grupo de 
alimentação nos Estados Unidos que se chama NPP, o faturamento de-
les é de 1,656 bilhão de dólares e eles já têm capital aberto na bolsa.

Existe um outro grupo muito grande, árabe, e o sheik respon-
sável pelo conglomerado disse o seguinte em uma palestra: “Meu 
segredo é copy, copy and copy, eu não sou uma pessoa de criação, 
eu pego bons conceitos e monto esses bons conceitos no meu ter-
ritório”. Esse grupo tem 13 shopping centers só com as marcas que 
eles franqueiam do mundo ocidental, o negócio deles é totalmente 
baseado em franquias. 

A grande mudança que vejo é a profissionalização. Quando te-
nho franqueados mais especializados e com melhor nível, obviamen-
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te o grau de exigência do franqueador também vai ser mais alto e ele 
vai precisar se profissionalizar. Com isso, o sistema como um todo 
ganha muito.

Outro detalhe muito importante, e que acredito que tenha a 
ver com o tema do licenciamento, é que muitas indústrias começa-
ram também a criar modelos de franquias para poderem trabalhar 
melhor o conceito de DTC (direct to consumer), essa foi uma das for-
mas que encontraram de se aproximar e conhecer melhor seus clien-
tes. Essa é uma mudança muito grande dentro do franchising, porque 
originalmente a franquia era algo puramente do varejo e hoje não.

As indústrias usam o franchising como uma estratégia de mer-
cado para conhecer melhor seu consumidor, como Ambev, Hering, 
Portobello. Há um tempo a Unilever comprou uma rede de lavande-
rias para montar a rede de franquias de lavanderias Omo. Essa com 
certeza é uma grande mudança no mercado de franquias, grandes 
indústrias escolhendo seus produtos como carros-chefes para em-
bandeirar suas marcas em conceitos de varejo.

Diesendruck: você tem experiência tanto como consultor para 
indústrias que querem expandir e montar redes de franquias quanto 
como franqueado. Com essa experiência em ambos os lados, quais 
fatores críticos identifica em uma franquia de sucesso?

André: são vários. O primeiro deles é que o seu negócio não 
pode ser modal para construir uma rede sólida e perene. Por exemplo, 
antigamente falava-se em franquias de paleterias ou cupcakes, ali per-
cebemos um negócio modal, com um produto só e muito “nichado”. 
Esse tipo de negócio não funciona para franquias.

Depois, é necessário avaliar se o negócio não possui restrições 
geográficas para a expansão do produto ou serviço que será ofereci-
do. Se o negócio funciona bem no Sul do país, por exemplo, mas não 
é viável realizar uma expansão nacional, talvez a franquia não seja o 
modelo ideal para o seu crescimento.

Um outro ponto é a estrutura interna, que deve ser capaz de 
servir seu canal de franquias. É necessário se capacitar e estruturar 



internamente para atender a esse novo canal que será aberto. Quan-
do falamos de franquias, no fundo estamos falando de expansão e 
distribuição. É um canal de vendas, mas com demandas que talvez 
sejam diferentes das que você já possui.

E, em última instância, esse negócio deve ser financeiramente 
viável. Não há modelo de franquia no qual só o franqueador ou o fran-
queado ganhe. É preciso haver uma relação de “ganha-ganha”, para 
que o franqueador seja remunerado pela marca, serviço, know-how 
e tudo que ele desenvolveu, mas obviamente o franqueado também 
precisa faturar, senão a conta não fecha. Existe uma correlação de nú-
meros que varia de segmento para segmento, mas de forma geral a 
cada real que o franqueador ganha a título de royalties, o franqueado 
deve ganhar 3. Em teoria, o franqueado está correndo mais riscos na 
ponta, então ele deve ganhar mais dinheiro 
que a marca franqueadora. Essa é uma cor-
relação interessante para se pensar se o seu 
negócio é franqueável ou não.

Diesendruck: uma rede de fran-
quias pode adquirir uma licença e utilizá-
-la em sua rede de lojas, como lanchone-
tes, cafeterias etc.?

André: isso já ocorreu, eu não acom-
panhei o desenvolvimento e expansão do projeto, mas criaram uma 
rede de cafeterias chamada Snoopy Café. Esse empresário negociou 
uma licença para o uso do personagem, mas a expansão da rede se 
deu através do modelo de franquias. Ele deve ter montado uma uni-
dade própria e depois franqueou a abertura das demais. Então, sim, 
existe essa possibilidade, mas hoje não há uma grande penetração 
desse modelo de negócio no mercado de franchising. 

Obviamente, falamos muito sobre o modelo tradicional de 
franquia, pensando no varejo convencional e lojas físicas, mas cada 
vez mais as redes estão se preparando para atender o conceito de 
“omnicanalidade”. Antigamente, o site da marca servia para atender 

É preciso haver uma relação 
de “ganha-ganha”, para 
que o franqueador seja 
remunerado pela marca, 
serviço, know-how e tudo 
que ele desenvolveu, mas 
obviamente o franqueado 
também precisa faturar, 
senão a conta não fecha.
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apenas às lojas próprias da rede. Hoje já vemos marcas que se adap-
taram à necessidade de e-commerce e disponibilizam esse ponto de 
contato para os clientes também das franquias.

O momento de apenas esperar pelo consumidor nas lojas 
passou. Vivemos outra fase hoje em dia, na qual é importante irmos 
ao encontro dos nossos clientes em todos os canais, e isso está se 
tornando efetivamente realidade. O consumidor é multicanal e a 
indústria tem que se adequar a isso, entender que nem sempre ele 
vai querer (ou poder) ir até a loja, as marcas têm que estar prepara-
das para atendê-lo no canal que ele escolher.

Diesendruck: posso dar um exemplo que temos dentro de casa, 
um dos nossos licenciados, a AMC Têxtil é a responsável pelo desen-
volvimento e distribuição de produtos da Coca-Cola (marca que licen-
ciamos há vários anos) e no contrato deles há a possibilidade de abri-

rem franquias da Coca-Cola para a venda dos 
produtos. Isso já ocorre com a loja Coca-Cola 
Jeans, em que toda a gestão e operação das 
lojas é feita pela AMC, que é uma indústria.

Complementando o que você mencio-
nou anteriormente, cada vez mais a estratégia 
tem que ser consumer centric e ir aonde o con-
sumidor está. Eu vi o exemplo do Supermer-
cado Hirota, que está montando contêineres 
dentro de condomínios para ir atrás do consu-
midor. Eles têm um público grande de terceira 

idade e começaram a entrar nos condomínios para que seus clientes 
não precisem sair de casa e eles não deixem de realizar a venda. Não 
tem ninguém dentro desses espaços, o atendimento é completamen-
te digital e acontece sempre em regiões próximas a algum Hirota para 
que possa ser realizado o reabastecimento.

André: esse é um modelo incrível. A pandemia acabou exer-
citando a inovação nas empresas e esse é um dos aprendizados que 
estamos levando dessa situação.

O consumidor é multicanal 
e a indústria tem que se 
adequar a isso, entender 
que nem sempre ele vai 
querer (ou poder) ir até  
a loja, as marcas têm  
que estar preparadas  
para atendê-lo no canal 
que ele escolher.



Como repensar, recriar, inovar e trazer soluções para esse con-
sumidor mais empoderado? Ao olhar a pandemia através do copo 
cheio (obviamente temos milhares de problemas a serem resolvidos), 
percebemos que ela trouxe esse senso de urgência para a inovação. 
E aí vemos diversas soluções que foram encontradas, como essa do 
Hirota. Mas também surgiu a venda através do WhatsApp com envio 
de links de pagamento, por exemplo. São soluções que vieram para 
ficar, não são apenas pontuais.

Diesendruck: quais segmentos mais crescem no mercado de 
franchising no Brasil?

André: o franchising é multissetorial, então essa resposta é bem 
ampla. Inclusive, mesmo neste momento de crise, há segmentos muito 
resilientes, como supermercados, lojas de conveniência, farmácias etc. 
Mas ao mesmo tempo há redes de turismo que estão sofrendo muito. 

Acredito que há boas oportunidades de negócio e de cresci-
mento em áreas onde há déficit de entrega do governo, ou seja, na 
educação e na saúde. Há, obviamente, grandes redes já estabele-
cidas, principalmente nos modelos de informática e idiomas, mas 
começam a surgir outros modelos, como cursinhos preparatórios 
para concursos e escolas de “gamificação” e oportunidades nas 
áreas de saúde, com clínicas de acesso, telemedicina etc.

Depois, vemos uma área de serviços muito grande. Estamos vi-
vendo um momento de profissionalização desse setor no Brasil. Até 
pouco tempo atrás íamos até uma tinturaria e não tínhamos garantia, 
nota fiscal, nada relacionado àquele serviço prestado no nosso próprio 
bairro. Hoje, temos grandes redes de lavanderia. O mesmo acontecia 
quando mulheres precisavam de algum serviço mecânico para o carro 
e tinham que ir sozinhas a uma oficina. Atualmente, elas possuem um 
ambiente mais confortável para atender qualquer pessoa, inclusive 
mulheres sozinhas. Esse é o processo de profissionalização do serviço. 

Uma outra área que gosto bastante é a de alimentação: quan-
do um shopping center é inaugurado, 80% da sua praça de alimen-
tação é composta por redes de franquias. Uma vez que as redes de 
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franquias têm uma capilaridade muito grande, com muitas unidades 
abrangendo diversas regiões, mesmo com tudo que vem aconte-
cendo, o delivery para essas redes tem um custo menor, então elas 
se mantêm oferecendo seus produtos neste momento também. 

E, por último, uma área que está dentro de serviços é de esté-
tica e beleza, algo que é bem característico do brasileiro e, por isso, 
temos muitas oportunidades nesse segmento.

Diesendruck: para quem está pensando em montar uma 
franquia como seu primeiro empreendimento, quais são os princi-
pais cuidados que o empreendedor deve ter nesse momento?

André: primeiro é necessário realizar uma autoanálise para sa-
ber se o empreendedor tem o perfil para ser franqueado. Qual seria 
esse perfil? Saber cumprir regras e respeitar padrões, estar confortá-
vel em abrir seus números de faturamento para a franqueadora, traba-
lhar em grupo, entre outras coisas. Como nem todo mundo tem esse 
perfil, o primeiro ponto é realizar uma autoanálise.

Com isso feito, o próximo passo é escolher dois ou três setores 
com os quais se tenha afinidade. Adquirir uma franquia não é igual a 
comprar uma roupa, que se não gostar pode doar. Você compra um 
sonho de vida junto com a franquia, os contratos geralmente têm 
validade de cinco anos e são renováveis por mais cinco e assim su-
cessivamente. Então, o mais indicado é selecionar no máximo três 
setores e se aprofundar neles de verdade, fazer pesquisas, conhecer 
as marcas, ir até os espaços físicos das lojas.

Depois disso, é preciso entrar em contato com os franqueado-
res, se cadastrar nas marcas de interesse, ouvir a proposta de negócio 
das franquias escolhidas e começar a entender o mercado também. 

Existe a possibilidade de negócio na região que você pretende 
montar sua franquia? Tudo tem que ser avaliado, inclusive os aspec-
tos financeiros. Não dê um passo maior do que a sua perna, princi-
palmente no seu empreendimento inicial. Nesse primeiro momento, 
faça o possível para usar suas próprias reservas ao invés de fazer fi-
nanciamentos. É preciso colocar no papel também que 100% do va-



lor investido precisará ser usado como capital de giro. Então, além do 
valor para montar o negócio, é necessário esse dinheiro a mais.

Quem inaugurou uma franquia em janeiro não imaginava que 
passaríamos por essa situação atual e que precisaria do capital de giro 
para manter a operação. Situações imprevisíveis sempre podem acon-
tecer e temos que estar preparados para isso. Por isso essa reserva é 
tão importante, pois é ela quem garante o andamento da operação 
em períodos de menor faturamento. 

Como último conselho, é preciso conver-
sar com os franqueados da rede para entender 
se eles são bem atendidos, porque vender é fá-
cil, mas entregar é difícil. A ABF criou um selo de 
excelência, o qual cerca de 200 redes possuem. 
Ele é baseado em uma pesquisa feita com os 
próprios franqueados das redes e pode ser con-
sultado no site da ABF (www.abf.com.br). 

Diesendruck: para uma indústria que atualmente trabalha 
apenas com lojas multimarcas e representantes, mas deseja ofe-
recer uma experiência própria no varejo e se aproximar dos consu-
midores, quais são os conselhos que você daria para que ela faça 
isso através do modelo de franquias?

André: muitas indústrias querem acessar diretamente o seu 
consumir e poder conhecê-lo melhor. Dados são o novo petróleo, é a 
maior riqueza que uma empresa tem. Ano passado eu fui à China e fui 
ao Alibaba. Jack Ma (cofundador do Alibaba) disse que as mulheres de 
Shenzhen possuem os menores seios do país. Essa informação mostra 
que ele está trabalhando os dados que tem. Ele sabe que os sutiãs 
vendidos nessa região são os de tamanho PP.

Uma indústria pode, em vez de contratar dezenas de pesquisas 
para saber quem é o seu consumidor, montar uma rede de lojas e con-
versar diretamente com ela. Essa é uma das grandes vantagens que 
uma rede oferece. Além disso, ela se torna um canal de distribuição 
regulamentado por contrato, ou seja, através do contrato de franquia, 

Como último conselho,  
é preciso conversar  
com os franqueados da 
rede para entender se 
eles são bem atendidos, 
porque vender é fácil,  
mas entregar é difícil.
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os franqueados são “obrigados” a comprar exclusivamente dessa mar-
ca e, indiretamente, a rede de lojas também gera maior exposição e 
propaganda da marca franqueada. 

Por 14 anos trabalhei com a Ambev. Em determinado momen-
to, a equipe de mídia deles começou a fazer contas sobre o valor de 
anunciar a marca Brahma em outdoors (que, além de tudo, caiu por 
causa da lei Cidade Limpa) ou manter um quiosque de Chopp Brahma 
no Shopping Morumbi, em São Paulo, onde passam cerca de 2 mi-
lhões de pessoas por mês. As franquias, de alguma forma, também 
são uma mídia, possuem um valor.

Vejo muitas vantagens para as indústrias que desejam entrar no 
varejo e isso pode ser feito de diversas formas. Um dos clientes com 
que trabalho hoje é a Natura, além das lojas físicas que estão sendo 
montadas, ela vem trabalhando suas revendedoras para serem fran-
quiadas da rede. Há um projeto de encarreiramento das revendedoras 
que são mais “premium”, que conquistaram um pequeno varejo, pos-
suem uma carteira de clientes e conseguem capitalizar esse proces-
so, adquirindo produtos para poder trabalhar a pronta entrega, por 
exemplo. A Natura hoje possui mais de 600 lojas “aqui tem Natura”, 
que são lojas periféricas, onde a revendedora se tornou franqueada.

São projetos diferenciados e inovadores, é um caminho sem 
volta. O conceito de varejo é mais do que físico agora, envolve todos 
os canais e maneiras de chegar até seus consumidores. A franquia é 
omnichannel e tem muito espaço para a indústria adentrar o mundo 
do varejo através desse modelo.

Diesendruck: você coloca como uma das metas da ABF a expan-
são internacional de marcas brasileiras. Quando pensamos em marcas 
brasileiras que fazem sucesso fora do Brasil, temos pouquíssimos ca-
sos. Por que acha que isso acontece e o que a ABF vem fazendo para 
que tenhamos mais marcas nacionais ganhando esse mercado?

André: fui diretor internacional da ABF por muito tempo antes 
de me tornar presidente, é uma área pela qual me interesso e gosto 
bastante. Apenas como curiosidade, a maior marca brasileira, hoje, 



com franquias fora do Brasil é a iGUi Piscinas. Eles constroem fábri-
cas, porque não é possível fazer o carregamento das piscinas, então 
as fábricas são construídas localmente, essa é uma das entregas do 
franqueador para o franqueado e estão presentes em todo o mundo. 
Outra marca muito relevante fora do Brasil é a Localiza, de aluguel de 
carros. A marca é puramente expandida através de franquias e pos-
sui grande relevância, principalmente nos países latino-americanos.

Hoje, o Brasil deve ter em torno de 180 marcas franqueadas 
no mercado internacional. O primeiro estágio que essa franqueadora 
toma como estratégia é a exportação de pro-
dutos, como Havaianas, Ipanema, O Boticário. 
Com a exportação, testo o mercado e sua ade-
rência ao mercado internacional e depois disso 
posso pensar em montagem de lojas próprias 
e franquias. Quando é franquia de serviço, é 
preciso montar diretamente a operação. No 
entanto, essas estratégias não são excluden-
tes, às vezes vai funcionar de uma forma em 
um país e de outra em outros países. Isso ocor-
re com a Chilli Beans, por exemplo, que nos 
países árabes possui master franqueados e, nos Estados Unidos, optou 
pela montagem de lojas próprias.

Acredito que uma das razões de ainda não haver tantas marcas 
brasileiras no exterior é pelo fato de se colocar a exportação como 
parte do planejamento, mas não encontrar a oportunidade para fa-
zer com que isso aconteça. Quando a oportunidade surge sem que a 
internacionalização seja parte do planejamento, isso ocorre de forma 
muito amadora. Então, exportar conceitos, produtos e marcas depen-
de de muito planejamento e capital. Não é algo barato, quando é feito 
sem planejamento não funciona e as marcas se frustram. As empresas 
que querem ocupar o mercado internacional precisam ter isso no seu 
planejamento estratégico, senão fica algo desestruturado.

Diesendruck: que referências você pode deixar para quem 
quiser aprender mais sobre franquias, além do site da ABF?

Acredito que uma das 
razões de ainda não haver 
tantas marcas brasileiras no 
exterior é pelo fato de se 
colocar a exportação como 
parte do planejamento, 
mas não encontrar a 
oportunidade para fazer 
com que isso aconteça.

164 | 165



André: tanto nosso site quanto nosso perfil no Instagram  
(@abfoficial) são excelentes pontos de partida. Gosto de um livro 
que me inspirou muito, chamado A era do acesso, de Jeremy Rifkin. 
Ele fala o seguinte: “Mais vale o acesso a curto prazo do que a pro-
priedade a longo prazo”. Se eu pudesse definir a franquia de alguma 
forma, seria assim. Franquia é acesso à marca, a know-how, a ganho 
de escala, a uma rede de negócios, a propaganda mais profissional 
e colaborativa e, também, acesso a tempo. Eu gasto menos tempo 
me tornando um franqueado do que se eu montasse um negócio de 
forma independente. Tem também A lógica do cisne negro, de Nassim 
Taleb. Ele tem tudo a ver com o momento de crise e reinvenção que 
estamos vivendo.

Um filme que gosto muito é Fome de poder, que conta a histó-
ria do McDonald’s e fala sobre o que é ser um empreendedor nato, ir 
para a frente trabalhar e ir atrás de resultados. Ele me inspira bastan-
te como empreendedor. 

Para fechar, o filme The last dance narra a história de Michael 
Jordan. Sua história de vida, superação e liderança é muito inspiradora.



Não dê um passo maior do que 

a sua perna, principalmente no 

seu empreendimento inicial. 

Nesse primeiro momento, 

faça o possível para usar suas 

próprias reservas ao invés de 

fazer financiamentos.

É preciso colocar no papel 

também que 100% do valor 

investido precisará ser usado 

como capital de giro. Então, 

além do valor para montar 

o negócio, é necessário esse 

dinheiro a mais.
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Qual o propósito 
da sua marca? 
Esteja preparado para o 
consumo pós-covid-19
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David Diesendruck: você tem mais de 20 anos no mercado 
promocional e é apaixonado por essa área. Nos conte um pouco da 
sua história nesse mercado.

Britto Jr.: quando vim de Salvador para São Paulo, cheguei aqui 
com a intenção de trabalhar na área de comunicação. Não esperava ir 
pelo segmento de promoções, até porque ainda era algo que não es-
tava tão maduro na época, mas tive a sorte de ser contratado pela Ro-
cha Azevedo, empresa da área promocional. Dois anos depois ela foi 
comprada por uma multinacional americana e fui vendo uma transfor-
mação acontecer. Esse mercado é extremamente instantâneo, tudo 
acontece ao vivo, o que nos colocava em projetos de curto prazo e 
com resultados tangíveis. Isso me encantou.

A promoção o coloca próximo ao resultado, nosso desafio é 
medido em tempo real. Com a chegada da transformação digital, 
nós não tivemos problemas, pois esse já é o DNA de quem trabalha 
com promoção. Foram 15 anos de multinacional, onde tive a opor-
tunidade de conhecer novos mercados e, também, um pouco da 
cultura americana para gestão de projetos e compliance. Foi uma 
experiência que me permitiu entender não apenas do mercado bra-
sileiro, mas mundial.

Diesendruck: qual foi o maior aprendizado que você teve 
durante sua jornada, desde executivo até empreendedor e, hoje, 
como CEO de um grupo?

Britto Jr.: essas transformações foram muito naturais. Eu tive 
sorte porque me preparei ao longo dos anos para que de executivo eu 
passasse a dono do negócio. Em 2015 eu tinha um grupo de gestores 
comigo de grandes profissionais, a gente tinha a empresa na mão e, 
também, uma relação muito boa com os clientes.

_Britto Jr., administrador de empresas, é CEO da Score Group, 
que atua na América Latina em projetos de shopper experience com clientes 
como Ambev, Seara, Mondelēz, iFood, Jeep e outros.



Quando a oportunidade surgiu, nós entendemos que era o mo-
mento de sairmos da carreira de executivos para empreender. De fato, 
a responsabilidade aumenta muito, passamos a ter diferentes tipos 
de obrigações, mas sempre pensamos na empresa como donos, então 
não foi uma mudança drástica de atuação. Nós cinco tínhamos isso em 
comum e olhávamos para a empresa como se ela já fosse nossa fazia 
muitos anos. Essa transformação nos permitiu, inclusive, aplicar nos-
sas convicções e tudo que aprendemos no nosso negócio.

Saímos de uma estrutura multinacional, ortodoxa, vertical e de-
partamental, onde tínhamos diversas regras a cumprir, relatórios-padrão 
para entregar e muito tempo gasto com a gestão de dados para uma 
empresa mais leve e ágil. Acabamos com o conceito de departamentos e 
criamos squads, fazendo com que o processo de hierarquias, aos poucos, 
perdesse a relevância. Dentro de uma visão moderna, temos que cons-
truir projetos com grupos de trabalho que sejam multidisciplinares, com 
pessoas generalistas e especialistas.

Eu diria que o maior desafio foi trazer essas mudanças que faziam 
parte das nossas convicções como executivos para o empreendedorismo. 
Agora não precisávamos mais pedir permissão para ninguém, tínhamos 
que fazer acontecer, mas como tínhamos a empresa em nossas mãos, es-
sas ações aconteceram naturalmente. Foi uma grande oportunidade de 
colocar em prática tudo o que aprendemos.

Na época o time era de 130 colaboradores, transformamos parte 
deles em sócios, o que também era um sonho nosso. Queríamos uma em-
presa que fosse colaborativa, com colaboradores participativos e outras 
pessoas pensando como donos. Saímos do modelo de empresa limitada 
e nos tornamos uma sociedade anônima e, em 2019, cumprimos o desa-
fio de voltar a ter atuação na América Latina.

Como brasileiros, temos que ter em mente a importância de ocupar 
uma posição de liderança na região. Nós somos muito bons, os profissionais 
aqui são muito competentes, então não podemos nos restringir a atuar 
apenas no Brasil e, obviamente, isso aumenta a abrangência de oportuni-
dades. No ano passado realizamos mais esse sonho, que era o de reabrir os 
escritórios que as multinacionais tinham fechado no México, Argentina e 
Colômbia, e provavelmente reabriremos este ano ainda o do Peru. 
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Para isso, precisávamos de um sócio, de alguém que pudes-
se dividir a responsabilidade e o desafio. Nesse momento o gru-
po B. Partners apareceu e se encaixou como uma luva em nosso 
projeto. Eles já atuavam em parte desses países e possuíam uma 
série de empresas que são complementares à nossa, e tudo isso 
facilitou a parceria, a transição e os investimentos.

Diesendruck: falando um pouco sobre mercado, o que 
você acha que mudou nos últimos anos no comportamento dos 
clientes e consumidores com relação ao mercado promocional e 
à shopper experience?

Britto Jr.: há 20 anos notávamos uma relação muito super-
ficial entre agência e cliente. Nós trabalhávamos apenas em jobs 
e campanhas, então víamos apenas uma parte do problema. Não 
havia envolvimento no negócio do cliente, as relações eram pon-
tuais e temporárias, não havia continuidade. 

Hoje essa relação mudou completamente, as campanhas se 
tornaram projetos e precisamos entender o negócio do nosso clien-
te. A comunicação só é efetiva quando temos raízes no negócio, 
sem isso ela se torna superficial, frágil e volúvel. Do ponto de 
vista dos clientes, tivemos que deixar de ser apenas agência para 
nos tornarmos gestores de projetos. Obviamente, os projetos têm 
uma característica linear de solução de problemas de comunicação, 
porém, o resultado é para o negócio.

Com o tempo surgiram os PMOs (project management office), 
que fazem o papel de se conectar aos clientes. Junto com eles, vieram 
também os BIs (business intelligence) – que facilitam muito a gestão 
de dados e são responsáveis por transformá-los em conhecimento e 
conhecimento em inteligência, para termos diagnósticos muito mais 
precisos. Eu diria que essa foi a transformação das agências e clientes.

Sobre os consumidores, há muito mais consciência e acesso à in-
formação dos produtos, projetos e campanhas e, sendo assim, temos 
que tratar a hierarquia da informação com muito mais cuidado. Co-
municação não é o que se diz, é o que se entende e, hoje, qualquer 



ruído se torna uma crise. É preciso ser mais cirúrgico no momento 
de estabelecer um projeto de comunicação e manter o cuidado em 
sempre ser transparente para seus consumidores.

Existe uma questão de buzzwords, as terminologias e jargões 
utilizados. Precisamos ter muito cuidado com o uso dessas termi-
nologias, pois muitas vezes elas não representam de fato o pro-
pósito de nenhum conceito, são apenas empregadas por moda. É 
importante lembrar que mais importante do que a terminologia 
são as atitudes que chegarão até o consumidor.

Diesendruck: na sua visão, o que é o shopper experience e por 
que ele é tão importante para as empresas?

Britto Jr.: vou ser bem didático para responder a essa ques-
tão. Não necessariamente quem compra um produto é quem irá 
consumi-lo, por muitos anos as empresas e 
agências tinham o olhar no consumidor – o 
usuário final do produto –, mas esqueciam 
que muitas vezes havia um elemento que de-
cidia a compra no ponto de venda, seja ele 
digital ou físico. Esse é o shopper. 

Não diminuindo a relevância do con-
sumidor, mas é muito importante ter um en-
tendimento real do shopper, porque se não 
entendemos quem ele é, não conseguimos 
estudar a jornada de compra e assim a comu-
nicação estabelecida não terá o propósito de conversão eficaz. No fi-
nal das contas, o que toda empresa quer é a conversão, fazer com que 
no momento de decisão o shopper opte pelo seu produto.

Se não separarmos o estudo do shopper do estudo do consumi-
dor, não conseguimos ter precisão na análise da jornada, da comunica-
ção e dos argumentos. A hierarquia da informação é muito importan-
te. O que vai ter o papel de atrair? O que vai ter o papel de informar 
e o que vai ter, de fato, o papel de influenciar na decisão de compra? 
Para trabalhar essa hierarquia, precisamos entender quem é o shopper. 

É muito importante ter 
um entendimento real do 
shopper, porque se não 
entendemos quem ele é, 
não conseguimos estudar  
a jornada de compra e assim 
a comunicação estabelecida 
não terá o propósito de 
conversão eficaz.
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Isso tudo deve acontecer considerando, também, a existên-
cia de diferentes canais. Temos o autosserviço, os meios digitais, 
uma série de canais que ganharam maturidade e, obviamente, 
cada canal precisa de uma estratégia própria. Não é possível, com 
uma única estratégia, atrair diferentes tipos de shoppers em ca-
nais diferentes.

A Score Group nasceu com esse propósito de, através de estu-
dos, oferecer a melhor recomendação estratégica usando a maior base 
de dados possível. Ter o dado é uma questão de métrica e disciplina, 
só é possível gerar inteligência assim. É através de dados que iremos 
mapear os shoppers para que a comunicação ocorra de forma efetiva e, 
com isso, seja possível aumentar a probabilidade de conversão.

Hoje, 63% da jornada de consumo começa na internet, mes-
mo que não termine ali, e mais de 70% das 
decisões acontecem no PDV, então há mui-
ta importância no papel da decisão. Todo o 
esforço de construir um produto relevante 
é perdido se não tivermos essa jornada bem 
mapeada. Quando falamos de shopper expe-
rience, falamos de trazer a melhor experiên-
cia para o decisor da compra se sentir mais à 

vontade com o conteúdo, a comunicação e os argumentos de venda.

Diesendruck: o shopper experience é feito apenas para gran-
des empresas? Como empresas de pequeno e médio porte conse-
guem trabalhar isso? 

Britto Jr.: acredito que, quanto menor a empresa, mais fácil é 
de implementar o shopper experience, porque o começo é o mesmo. 
Você precisa de dados e, hoje, há tecnologias muito acessíveis e com-
pletas para a obtenção e construção da sua base de dados, mas é pre-
ciso ter disciplina e entender que sem isso você vai agir no escuro. A 
partir daí a jornada é desenhada e, obviamente, uma empresa menor 
tem condição de fazer isso desde o começo e construir uma jornada 
muito mais consistente. 

Hoje, 63% da jornada 
de consumo começa na 
internet, mesmo que não 
termine ali, e mais de  
70% das decisões 
acontecem no PDV.



Diesendruck: fale um pouco sobre a necessidade de um 
mindset digital, algo que, como você diz, independe do tama-
nho da empresa.

Britto Jr.: o primeiro passo para quem não tem esse mindset 
é entender que se essa pessoa não o adquirir, ela vai se tornar um 
dinossauro. Temos que ter a humildade de aceitar isso e buscar o 
aprendizado para evoluir, pois cada vez mais essa será a nossa reali-
dade. A partir daí as equipes não podem mais ser formadas por uma 
ou duas pessoas com mindset digital e o restante analógico nem vice-
-versa. É necessário haver equilíbrio.

O que fazemos hoje em nossos squads é isso. Um treina o outro, 
todos compartilham seus conhecimentos e temos um mix de diferen-
tes idades, para que tenhamos em conjunto tanto soluções digitais 
quanto analógicas. Ter um departamento exclusivo para o digital não 
funciona mais, é preciso treinar a equipe digital para entender a rea-
lidade analógica e vice-versa, mas não é possível fazer isso se houver 
resistência. O conhecimento só vai chegar até o seu mindset se você 
o abrir, caso contrário, você não consegue essa mudança. 

Na Score Group não temos uma área digital, mas sim profissionais 
que estão se revitalizando – eu, inclusive, faço parte desse grupo, pois as-
sumi que se eu não o fizesse, me tornaria um profissional fora do merca-
do. Esse é o nível de consciência que todo profissional precisa para que 
haja um movimento cada vez mais coletivo a partir de decisões individuais.

Diesendruck: entrando no mundo de licenciamento, o que 
você enxerga, do ponto de vista de agência, de tendência do uso de 
marcas e personagens pelos seus clientes?

Britto Jr.: boa parte dessa reposta, eu credito a você. Me lem-
bro que, quando esse mercado ainda não estava maduro, em suas 
palestras você dizia que não são as respostas que vêm primeiro, e 
sim as perguntas. Aprendemos a formular as perguntas certas para 
entendermos quais soluções o licenciamento pode trazer para as 
marcas que a gente atende.
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Já vimos durante esses anos licenças muito boas não funciona-
rem bem em algumas categorias e vice-versa. O segredo, para mim, 
através da maturidade que adquirimos com o tempo e com campa-
nhas e históricos do que já funcionou ou não, é formular bem as per-
guntas antes de qualquer briefing. Essas perguntas têm a ver com 
o que cada marca precisa e onde o licenciamento pode entrar para 
resolver essas dores.

Cada marca tem um tipo de necessidade. Por exemplo, produ-
tos muito bons que não têm como conseguir amplitude em curto pra-
zo podem enxergar essa oportunidade no licenciamento. Empresas 
que não possuem grande verba de mídia e precisam do licenciamento 
para encurtar a distância com seus shoppers e consumidores. Precisa-
mos olhar isso através de metodologias para entender que não existe 
licença boa ou ruim, mas sim aquela que se adéqua à sua necessidade.

Diesendruck: falando sobre metodologia, qual é o processo 
que a Score Group utiliza para ajudar na escolha de uma licença?

Britto Jr.: o primeiro passo é a base de dados, quanto mais infor-
mações você tiver, mais abrangência você tem para fazer uma recomen-
dação. Nós temos uma metodologia chamada Sonar, na qual acionamos 
um radar para alimentar uma base de dados com conteúdo de cada li-
cença. A partir daí, conseguimos construir um universo de estudo, com 
informações que recebemos de licenciadores e licenciados com suas 
experiências em diversas categorias e, com essa base, acionamos uma 
segunda metodologia, o score ecosystem.

Ele nos ajuda a entender o território da licença e o território 
do produto ou da marca para encontrar um ponto de intersecção en-
tre eles, é nesse ponto que conseguimos produzir algum resultado 
para realizar as recomendações. Com isso mapeado, vamos para a 
terceira metodologia, que é o design lab, onde colocamos marquetei-
ros, engenheiros e designers na mesma mesa para tornar o processo 
tangível a partir da criação de produtos que possam resolver não só 
o lado criativo – que tem que estar conectado à marca e ao style gui-
de da licença – mas também que tenham a solução de engenharia 



Cada marca tem um tipo de 

necessidade. Por exemplo, 

produtos muito bons que não 
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no licenciamento.
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resolvida, para que o produto nasça viabilizado inclusive dentro dos 
parâmetros financeiros do cliente.

Na junção dessas três metodologias conseguimos construir 
uma recomendação com consistência, independentemente de quem 
seja o licenciador e do tamanho da licença naquele momento. Ela 
pode ser mais ou menos abrangente ou estar começando, encontra-
mos oportunidades em todas as licenças. Cada uma nasce com um 
propósito e precisamos ter isso mapeado, até porque, quando elas 
estão começando, temos mais oportunidades viáveis para construir 
um case de sucesso.

O licenciamento traz uma série de responsabilidades, pode-
mos entrar em um processo de licenciamento com alguns riscos 
mapeados, mas não devemos entrar com incertezas. Há uma di-
ferença entre incerteza e risco. As incertezas nós resolvemos no 
início, os riscos mapeamos. É por isso que a base de dados deve 
ser muito consistente, para termos todo o tipo de informação ne-
cessária e evitar incertezas.

Diesendruck: o que você acha que podemos fazer para ex-
pandir e ter mais ativações com marcas e personagens como indús-

tria de licenciamento?

Britto Jr.: esse tema é muito conecta-
do com minha primeira resposta. O licencia-
mento não termina no produto, ele começa 
ali. Há uma oportunidade muito grande na 
comunicação e no ponto de venda, principal-
mente ao criar experiências lúdicas. Quando 
você se restringe ao produto, você está usan-
do uma pequena parte do licenciamento 

apenas, não ele como um todo.
É no ponto de venda que nosso shopper vai tomar a decisão, 

então, para ampliar o business, devemos ter um olhar 360 graus e 
fazer um estudo no qual o produto seja o ponto de partida, mas 
não o final. Temos que olhar todo o ecossistema de oportunida-

As incertezas nós 
resolvemos no início, os 
riscos mapeamos. É por 
isso que a base de dados 
deve ser muito consistente, 
para termos todo o tipo de 
informação necessária e 
evitar incertezas.



des para encontrar mais cases de sucesso e atrair não só novos 
licenciados como também manter os que já investem nesse mer-
cado há algum tempo.

Diesendruck: qual foi o case de licenciamento que trouxe a 
maior surpresa positiva para a Score Group?

Britto Jr.: vivemos no início dos anos 2000 a introdução do li-
cenciamento nos ovos de Páscoa, ninguém sabia direito o que aquilo 
geraria, como o consumidor e o shopper reagiriam a essa nova cate-
goria. Foi uma explosão, a categoria aumentou 40% de um ano para 
o outro e manteve o crescimento exponencial.

Houve um match, uma adequação, que se mantém até hoje, 
mesmo com um pouco de queda por causa da crise nos últimos 
anos, mas eu diria que Páscoa foi a nossa maior surpresa. Sabíamos 
que daria certo, mas não que teria um sucesso desse tamanho, e o 
resultado veio da junção de tudo, o propósito das licenças, do pro-
duto e a criatividade.

Diesendruck: no momento atual os consumidores estão com-
prando mais valores do que nunca e aí vemos a importância do pro-
pósito das marcas. Você acredita que essa situação vai fazer com 
que o comportamento e a atitude dos consumidores com relação às 
marcas mudem efetivamente?

Britto Jr.: a mudança já está ocorrendo, obviamente hoje ela é 
mais radical do que antes. No passado, o propósito era a cereja do 
bolo, agora ele é a receita. Você tem que construir o seu negócio 
a partir do propósito, não pensar nele depois. O primeiro passo é 
ter consciência de que o propósito e a utilidade do produto não 
são excludentes, são complementares. 

Quando passamos pelos drivers de escolha do consumidor, o pri-
meiro continua sendo acessibilidade econômica, o segundo é qualidade, 
mas o terceiro já é o nível de consciência da marca ou do produto em 
relação a algumas questões: 63% dos brasileiros exigem que a marca ou 
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produto estejam relacionados a alguma questão social e 90% esperam 
que a marca faça a coisa certa e se posicione. 

Propósito não é questão de missão e valores que ficam en-
quadrados na parede da empresa, é DNA. É nessa transformação 
que acreditamos que as marcas têm uma grande oportunidade, 
todas elas. Durante a pandemia vimos empresas produzindo ál-
cool gel, máscaras, usando um dia de faturamento para cobrir ad-
versidades, servindo refeições para profissionais de saúde, temos 
desde grandes ações até pequenas. Se não pensarmos isso como 
parte do negócio e da atividade, aos poucos se tornam palavras e 
elas não mudam a realidade nem contribuem para a essência do 
propósito. É um movimento coletivo, não individual, e as marcas 
têm uma grande oportunidade de acesso a uma escala de consu-
midores que podem fazer com que seus produtos tragam benefí-
cios nesse sentido.

Temos nos aprofundado nesse trabalho e ajudado alguns 
clientes a se reinventarem. Por exemplo, a Ambev, com a questão 
do plástico, que leva de 100 a 200 anos para se decompor, quais são 
as soluções para isso? O mercado vem mudando muito com relação 
a sustentabilidade e opções. É o que eu falei, utilidade e propósito 
não são excludentes, eles devem fazer parte da mesma solução.

É preciso pensar e entender onde sua empresa pode atuar 
efetivamente. Quando falamos em diversidade, por exemplo, não 
é apenas uma terminologia, e sim uma série de ações que a empre-
sa tem que tomar. Como conseguimos um equilíbrio para garantir 
o acesso das pessoas independentemente de sua raça, orientação 
sexual, gênero ou idade? A mente tem que estar muito aberta com 
relação a tudo isso, porque se não for um movimento coletivo, o 
resultado não vai ter o caráter transformador e o que precisamos é 
de transformação.

Diesendruck: sobre o elemento emocional, principalmente 
neste momento de retomada do comércio, como você enxerga a 
expectativa do consumidor com relação a isso e quais os pontos de 
atenção que você poderia compartilhar com a gente?



Britto Jr.: busco me amparar em dados, principalmente por ser 
uma situação nova para todo mundo e densa por natureza. Nós temos 
o papel de, através de dados, construir cenários mais otimistas. Existe 
uma grande questão positiva relacionada à consciência que estamos 
enxergando nos consumidores em relação ao momento. Já temos es-
tudos que apontam que 79% deles estão economizando, mas ao mes-
mo tempo novos canais estão sendo abertos.

O e-commerce cresceu 81%, na última data comemorativa do va-
rejo (Dia dos Namorados), foram identificados 44 milhões de usuários e 
80 mil novas lojas foram abertas só nos últimos dois meses. São muitas 
oportunidades para a distribuição do seu produto e para reinventar o seu 
negócio. É com base nesses dados que encontramos as perguntas que 
devem ser feitas: quais são essas oportunidades e onde devemos nos re-
inventar? Onde temos que trazer a recuperação de uma venda ou de um 
projeto perdido? Esse é o nosso papel e é isso que estamos observando.

Diesendruck: você tem uma mensagem para encerrarmos 
este bate-papo?

Britto Jr.: diante dessa situação há um lado positivo, que vai 
muito além da consciência individual e de en-
tender que onde há problema, há uma opor-
tunidade. Se você quer sair desta situação 
de maneira consistente e definitiva, ocupe 
parte do seu tempo olhando para o lado po-
sitivo. 

E aí entro um pouco em algumas refle-
xões pessoais que tenho tido durante a qua-
rentena. Será tudo que guardamos é neces-
sário? Será que não é o momento de doar? 
O tempo que temos, será que gastamos com 
as pessoas que mais admiramos? O seu tra-
balho é mais importante do que o local que você trabalha? E, por 
último, você se casou com a razão ou com a vontade de ser feliz? São 
coisas para pensarmos.

O e-commerce cresceu 
81%, na última data 
comemorativa do varejo 
(Dia dos Namorados), 
foram identificados  
44 milhões de usuários  
e 80 mil novas lojas foram 
abertas só nos últimos 
dois meses. 
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Diesendruck: gostamos de perguntar sempre aos nossos 
convidados dicas de fontes de inspiração. Quais são as referências 
que você poderia dividir?

Britto Jr.: Hoje temos inspiração orgânica por termos acesso 
a muitos conteúdos, separei três livros não porque acho que são os 
melhores, mas porque trazem um conceito raiz, descontaminado de 
opiniões, por serem a origem de tudo. 

Para quem quer se inspirar em estratégia, eu recomendo A arte 
da guerra, de Sun Tzu. Não é à toa que ele é um best-seller, e sempre vai 
trazer uma luz em estratégia, não importa quantas vezes seja lido.

Quando falamos de planejamento tem um profissional de que 
sou fã e que infelizmente já faleceu, mas foi quem criou essa cultura, 
a formatou e apresentou ao mercado de forma criativa. O livro Fazer 
acontecer, de Julio Ribeiro, é uma aula de planejamento que reco-
mendo para qualquer um.

Olhando pelo lado humanista, faz muito bem ler Rubem Alves. 
O livro O retorno e terno é uma história muito bacana sobre relacio-
namentos, em uma comparação diz que eles podem ser como um 
jogo de tênis, onde só uma parte ganha, ou uma partida de fresco-
bol, para os dois lados ganharem. 



Esse tipo de reflexão nos 

inspira a reinventar 
relações, sejam elas  

pessoais ou profissionais.
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David Diesendruck: estamos vivendo um momento de res-
significação nas empresas, inclusive nas funções. Um dos cargos 
que você já teve foi o de chief storyteller. Pode nos contar quais 
eram suas responsabilidades e como essa demanda surgiu?

Bruno D’Angelo: a resposta vem, em parte, da origem do 
storytelling. Essa palavra é usada de qualquer forma no Brasil, para 
resolver qualquer problema, mas precisamos respeitar a origem do 
termo. O historiador Yuval Noah Harari diz que nós somos uma ci-
vilização que evoluiu da contação de histórias, talvez o termo chief 
storyteller tenha muito a ver com a pessoa que organiza e estrutura a 
história que vai ser contada.

Ter alguém que exerça essa função independe do formato de 
história a ser contada. Se for um livro, um filme ou uma propaganda, 
não importa, o que essencial é conhecermos bem o território que 
defendemos e sabermos se onde estamos e o local para onde vamos 
estão bem colocados. Existem vários cargos relacionados a criação, 
mas quem é a pessoa que olha de onde viemos e para onde iremos? 
Esse é o papel do chief storyteller. Eu ainda exerço muito essa função, 
seja como consultor, diretor ou parceiro, e faço para mim mesmo.

Inclusive o nome Estoriadores, que é o meu perfil no Insta-
gram, presta dois serviços em relação a isso. O primeiro é o fato de 
eu ser a favor e defender a volta da palavra “estória”, escrita com 
“e” – que nunca saiu do dicionário, mas caiu em desuso –, porque 
na verdade existe esse lugar específico da estória, da fábula e da 
criação do que nós somos e, no fim do dia, o chief storyteller deve 
manter organizado o que iremos falar e entender nossa trajetória 
desde o ponto de partida até o de chegada.

Diesendruck: quais são os elementos de uma boa história?

_Bruno D’Angelo é CEO da WIP, aceleradora de proprie-
dade intelectual de entretenimento. Cursou Digital Publishing em Stanford, 
criou uma das primeiras produtoras de apps do país e, como sócio na WPP, 
foi premiado por estratégias para Nike e Diageo.



Bruno: quando fui pela primeira vez ao South by Southwest 
(SXSW Conference), entrei por engano em uma sala com o tema The 
biology of story. A aula estava sendo ministrada por dois canadenses 
– criadores do site biologyofstory.com, no qual basicamente várias 
pessoas foram entrevistadas para explicarem o que é história. 

Eles chegaram a uma conclusão, que acredito ser muito real, 
de que nem toda narrativa é uma história. Quando narro um jogo 
de futebol ou lhe conto como foi meu dia, isso parece uma his-
tória, mas não é. Os elementos que compõem uma história são 
divididos em três partes: intenção, causa e efeito e significado. 

A intenção é o querer contar a história porque você quer 
mover o personagem e, também, quem a está escutando. Por 
exemplo, quero contar a história dos Três Porquinhos para os 
meus filhos para ensiná-los que é melhor construir uma casa de 
tijolos do que uma casa de palha. Há uma intenção ao contar essa 
história, o que nos leva de volta ao que o chief storyteller faz.

Toda narrativa deve ter causa e efeito, então todo persona-
gem tem que querer alguma coisa. A diferença entre séries e filmes 
é que o personagem do filme sabe aonde ele quer chegar e o per-
sonagem da série nunca sabe o que quer, por isso elas têm tantas 
temporadas. Usando Breaking Bad como exemplo, o protagonista 
não sabe se quer ser um pai de família ou traficante. Ele fica nes-
sa indecisão e assim os capítulos se sucedem. Ter causa e efeito é 
importante porque, a partir do momento que o personagem quer 
alguma coisa, algo acontece e continua acontecendo, é isso que 
torna a história interessante.

E, por último, o significado. Não é a moral da história, mas sim 
a transformação de quem ouve a história ao acompanhar o caminho 
do personagem. Pode trazer algum ensinamento, mesmo sem ser a 
moral. Preciso mover uma pessoa, posso fazer isso através de uma 
ordem, de dinheiro ou, talvez, por dentro dela. Gosto de exemplifi-
car esse elemento com o filme Inception, em que o Leonardo DiCa-
prio precisa colocar um sonho dentro de um cofre, dentro do sonho 
de um sonho. Uma história pode mover as pessoas por algo muito 
simples: elas acreditam nessa história.
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Diesendruck: algo que reparamos às vezes em filmes, é que 
eles são cheios de efeitos especiais, mas a história em si não pren-
de. Como a tecnologia pode ajudar a contar uma história?

Bruno: voltando ao “problema” da palavra storytelling, é que a 
usamos como uma palavra só. Na realidade, ela tem duas partes propo-
sitalmente, a “story” e a “telling”. Eu falei bastante sobre “story”, vamos 
falar agora sobre “telling”, que é onde entra a tecnologia.

Um dos significados que damos à tecnologia é a junção 
de técnicas que nos levam a uma transformação ou tarefa, lógi-
co, não quando falamos sobre a tecnologia física, pensando em 
chips e bytes. Se voltarmos no tempo e pensarmos em todas as 
tecnologias que a história usou, o foco sempre foi o de entregar 
a mensagem, seja de uma forma mais clara ou para mais pessoas.

Vamos pensar lá no começo da prática de contar histórias. A 
criação, depois o ritmo, música, palavra, palavra escrita, palavra im-
pressa – que foi a maior revolução de todas as tecnologias para a con-
tação de histórias. Depois, podemos pensar em registro de imagem, 
transmissão e agora chegamos à interatividade.

O que quero com essa construção é explicar como a tecnologia aju-
da a contar uma história. Esta live é um exemplo da evolução da tecnolo-
gia, mas o livro ainda é uma das melhores formas já criadas para contar 
histórias. Se molha, ele seca. Se rasga, ele cola. É possível carregá-lo e 
guardá-lo em qualquer lugar, não depende de energia elétrica. A tec-

nologia sempre deve servir, primeiro, à história.
Quando assistimos filmes cheios de 

efeitos especiais, mas com uma história ruim, 
a tecnologia não está servindo ao seu propó-
sito na entrega daquela narrativa. Em primei-
ro lugar, deve-se pensar qual a história que 
se quer contar, a tecnologia vem depois, para 
servir a esse propósito.

Diesendruck: você já trabalhou com 
marcas muito grandes e verbas de marketing 
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bastante significativas, como Nike, Diageo, Embraer. Que história 
poderia compartilhar com a gente para ilustrar um pouco do que 
está nos contando?

Bruno: na Diageo trabalhamos com várias marcas e havia uma 
questão muito importante de manter a marca principal no centro e ex-
pandi-la para o universo em volta. Quando percebemos isso, a primei-
ra coisa que fizemos foi colocar as pessoas no centro. Quem consome 
o produto é uma pessoa e essa pessoa tem um jeito de ser, então a 
primeira história que temos que contar é ter people center strategies.

Para isso, precisamos entender o que a marca representa, com 
quem ela fala e levar isso para o centro de qualquer planejamento. 
Uma vez feito isso, começamos a entender que temos ações e rea-
ções, o que nos leva para a estrutura da narrativa: temos uma intenção 
– contar a história da marca para as pessoas –, causa e efeito – montar 
uma narrativa à qual as pessoas reajam e interajam durante o período 
em que a estratégia ocorrer – e um significado.

Com a Nike foi diferente. O negócio deles explodiu por causa 
do esporte, principalmente o futebol, ainda assim houve primeiro 
um momento com a NBA – tanto que Michael Jordan e Ronaldo são 
símbolos essenciais para eles. Mas como o futebol era muito impor-
tante, ficamos nos perguntando como seria possível encontrar outra 
narrativa para a marca? Como voltar às origens de corrida e colocar 
mulheres na conversa também? Reconstruir uma narrativa quer dizer 
que precisamos olhar novamente para esse lugar de história, enten-
der quem está ouvindo e contar de novo.

A Nike fez uma ação muito importante para o mundo ao criar 
uma campanha em cima do Colin Kaepernick [ jogador da National 
Football League] muito antes do que ocorreu com o George Floyd 
[negro americano morto sob custódia em maio de 2020]. Ele se ajoe-
lhou durante a execução do hino nacional em uma partida, como 
forma de protesto contra a morte de negros por policiais nos Esta-
dos Unidos. Esse ato o levou a ser cortado e boicotado pela NFL, os 
times não o aceitavam de volta. A partir desse caso, a Nike contou 
uma história com a defesa “faça o que você acredite, mesmo que 
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isso te destrua”. Apesar do tema polêmico, eles não foram atacados 
por essa campanha, pois havia verdade na narrativa.

Por último, com a Embraer, fomos por um caminho de contar 
a história humana que há por trás da empresa. Além de focar no seu 
consumidor como pessoa no centro e encontrar a verdade da his-
tória que vai ser contada, o final é encontrar quais são as histórias 
humanas que temos para contar. Tudo parece muito óbvio, mas foi o 
caminho que nos trouxe até aqui. 

Diesendruck: quais dicas daria para empresas que não pos-
suem verbas tão grandes de marketing para que também consigam 
desenvolver o storytelling e ganhem relevância junto ao seu público?

Bruno: as empresas de que eu participo, mesmo as de maior 
porte, nem sempre têm grandes verbas de marketing. O que sempre 
falo é para que primeiro elas encontrem a sua verdade, isso é o que 
vai dizer qual é a sua história.

Se todos os colaboradores entenderem qual é a história da empre-
sa, todas as áreas trarão melhores resultados, 
tanto o comercial quanto o marketing. É muito 
difícil o marketing desenvolver um trabalho 
que conte uma boa história e quando chegar 
ao PDV não ter a mesma história contada ali. 

Então, minha dica é encontrar sua ver-
dade, depois garanta que todos entendam 
qual a sua história, promovendo-a dentro da 

empresa. Isso naturalmente vai se reproduzir depois. Feito isso, em 
qualquer lugar que você andar, vai identificar quem são as pessoas 
que saberão contar a sua história, para que ela se propague.

Essa cadeia de propagação faz com que se explique, inclusive, 
o papel do influenciador digital (micro e macro) e que voltemos a 
pensar na tecnologia utilizada para contar histórias. Essa é uma das 
ferramentas que pode ajudar no processo, principalmente quando 
encontramos quem são nossos pares, pessoas que conhecem, en-
tendem e acreditam na verdade e na história que está sendo con-

É muito difícil o marketing 
desenvolver um trabalho 
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ao PDV não ter a mesma 
história contada ali.



tada. Ao comprar mídia, você está forçando a sua verdade, mas 
ao encontrar esses pares – que podem ser influenciadores – você 
consegue chegar mais longe.

Diesendruck: o historiador Yuval Harari fala muito sobre a cria-
ção dos mitos para manter a sociedade. Como as histórias ajudam uma 
empresa a manter a sensação de comunidade entre seu ecossistema?

Bruno: em um dos seus livros, ele diz que nenhum líder tem 
força para liderar sozinho mais de 150 pessoas. A empatia começa 
a se dissipar de alguma forma, então, para que isso se perpetue 
para milhares de pessoas, entra a mitologia. Mas como?

Existe uma frase que diz que a cultura come estratégia no 
café da manhã. A cultura dentro da empresa é algo muito forte e, 
normalmente, é reflexo de seus fundadores ou de onde ela sur-
giu. Ao compreender essa metáfora e torná-la equivalente a um 
arquétipo ou a uma mitologia, você será capaz de recontar essa 
história de uma maneira fácil.

O contador de histórias tem que olhar para quem o escuta e 
organizar as palavras que serão utilizadas. Você pode estar criando 
uma campanha para doação de dinheiro, falando com pessoas que 
vão ser demitidas ou relatando suas ações para o mercado. É ne-
cessário manter a mesma história nas três situações. Se você não 
souber a metáfora que está vivendo, desde o seu ponto de origem, 
não entende o que está fazendo. Essa é a parte mais difícil.

Ao identificar o arquétipo da sua empresa e, a partir dele, 
refletir a cultura e quem são seus fundadores, você começa a se 
comunicar sempre da mesma forma, através desse arquétipo. Isso 
é muito forte.

Diesendruck: falamos muito hoje em dia sobe gerar conversa. 
Você tem alguma dica para criar produtos que tenham esse efeito?

Bruno: existe um TED do J.J. Abrams, criador da série Lost e 
um dos responsáveis pelo retorno da trilogia Star Wars. Lá, ele fala 
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sobre uma caixa com itens para brincar de mágico, que ganhou de seu 
avô quando era criança, mas nunca a abriu, porque a considera mais má-
gica em sua promessa de ser mágica do que se for aberta. Essa é uma 
técnica de roteiro chamada Mcguffin.

Mcguffin é todo objeto ou pessoa em um filme que é o ponto 
mais importante dele, mas sem que isso seja necessariamente explica-
do. Quem inventou esse termo foi Alfred Hitchcock. Um exemplo disso 
pode ser visto no terceiro filme da saga Missão Impossível, eles passam 
o filme todo correndo atrás de um pé de coelho, que seria uma grande 
arma capaz de salvar ou destruir o mundo. Todo mundo sabe que ele 
está associado à sorte. Em momento nenhum do filme eles explicam o 
que é ou para que serve.

Além de se preocupar com a qualidade e com style guide, pense como 
esse produto pode somar à narrativa do personagem. Bons exemplos que 
temos disso são do Cartoon Network, porque eles colocam o criador no 
centro para pensar nessas soluções. Talvez seja interessante procurar seu 
Mcguffin no momento de desenvolver os produtos.

Diesendruck: como você acha que as empresas deveriam ter conta-
do suas histórias durante a pandemia? Vale mais fazer do que falar?

Bruno: penso da seguinte forma, filmes sobre o Vietnã foram feitos 
por muitos anos, inclusive durante a guerra. A verdade sobre o Vietnã só 
apareceu 40 anos depois. A história acontece você querendo ou não, esco-
lher um lado, agir ou não agir, tudo é um ato histórico. Agir com urgência 
para resolver problemas é uma coisa, ter pressa é outra.

Seja qual for a história que deseja contar, por que você quer contar? 
Sua empresa vai quebrar? Você vai precisar demitir muitas pessoas? Precisa 
abraçar a oportunidade de todo mundo estar em casa? Porque a história será 
contada de qualquer forma, controlar a narrativa é o que todo mundo quer.

Todo mundo com quem trabalho está se questionando se essa 
é uma chance para haver mudanças definitivas. Pela primeira vez 
na história todos os seres humanos estão passando pela mesma si-
tuação, mas de formas muito distintas. Há pessoas que não sentem 
nenhuma diferença, enquanto outras estão morrendo e perdendo 



Será que podemos ser 

mais realistas e humanos 

e sair dessa se todos 

mudarem um pouco os 

extremos que existem?
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tudo, mas todos vivem a mesma condição. Será que podemos ser 
mais realistas e humanos e sair dessa se todos mudarem um pouco 
os extremos que existem?

Estórias da pandemia que estão dando certo e que, provavel-
mente, entrarão para a história são aquelas em que alguém parou 
para ouvir as narrativas e entender onde poderiam contribuir. Não 
à toa um tema urgente, como o do racismo, se tornou tão tenso nos 
Estados Unidos. São questões que a gente tem que olhar. Uma em-
presa que já entendeu seu lugar no mundo precisa se preocupar 
com quais narrativas ela participa.

Antes de ter pressa de contar uma história porque a opor-
tunidade está passando, temos que saber quais narrativas estão 
acontecendo. Agora, se você vai quebrar, ter muitas demissões ou 
causar um impacto grande no mercado, precisa saber como se com-
portar diante desses cenários. Uma estória é uma rua de duas mãos, 
precisamos ouvir muito para poder contar uma história. 

Diesendruck: é importante identificar a diferença entre 
oportunidade e oportunismo, certo?

Bruno: as pessoas sabem qual é a diferença no momento em 
que vão tomar alguma atitude, o que muda é a história que elas con-
tam para si mesmas para tentar justificar quando estão sendo opor-
tunistas. Um bom exemplo é o mês de junho, que está associado ao 
orgulho gay. É muito fácil abrir o Photoshop, selecionar as cores do 
arco-íris, sem saber exatamente quais ou quantas são, e aplicar em 
um produto ou campanha. Mas aquelas tonalidades possuem um 
significado, há pessoas que lutam a vida inteira por isso, mas ainda 
assim nós vimos marcas lançando produtos com o arco-íris errado.

Diesendruck: você poderia nos contar um pouco sobre a WIP, 
seu novo empreendimento?

Bruno: trata-se de uma empresa criada para que eu tente re-
solver um problema meu com o mundo. Como posso acelerar estó-



rias e negócios? Como pego autores, propriedades intelectuais ou ca-
nais viabilizadores que querem produzir ou fazer estórias e organizo 
esses pensamentos?

O objetivo da WIP é diminuir o risco, aumentar valor, criar pro-
cessos no desenvolvimento e na criação de propriedade intelectual 
para entretenimento, que pode ser um filme, uma HQ, um game. 
Nesse projeto consigo juntar um pouco de tudo que aprendi na vida 
até hoje. Brinco que vivi dois ciclos de 21 anos, no primeiro eu esta-
va aprendendo a ser humano e no segundo, 
aprendendo a ser um homem de negócios.

Junto esses dois ciclos para servir aos 
três “Brunos” que habitam em mim: o que 
gosta de brincar e contar histórias, o que sabe 
contar histórias e fazer dinheiro com isso e, 
por fim, aquele que acredita que tem outras 
pessoas que também devem contar histórias. 
A raiz da WIP é encontrar as novas narrativas, 
tem sido uma jornada de dois anos muito inte-
ressante e com muito aprendizado. 

Diesendruck: como podemos ajudar os contadores de histó-
rias brasileiros a chegarem a um alcance global?

Bruno: o criador – e falo sobre profissionais de qualquer naciona-
lidade – se sente culpado quando olha para a sua criação como negócio, 
ao mesmo tempo, quando a coisa evolui e ele percebe que não enxer-
gou isso no começo do desenvolvimento, é muito difícil. Então, para au-
xiliar na projeção desse trabalho, o primeiro passo é formar pessoas e 
oferecer um conteúdo jurídico, financeiro e o que mais for necessário e 
garantir a oportunidade da troca de experiências.

O importante é dividir conhecimento e encontrar um lugar-comum 
de crescimento para todos, dessa forma conseguiremos responder a pro-
jeções futuras. Acredito que o Brasil tem condições de ter personagens 
capazes de tocar pessoas em qualquer lugar do mundo, mas precisamos 
desenvolver esse negócio sem depender de governo ou marcas.

Três “Brunos” que habitam 
em mim: o que gosta de 
brincar e contar histórias, 
o que sabe contar histórias 
e fazer dinheiro com isso 
e, por fim, aquele que 
acredita que tem outras 
pessoas que também 
devem contar histórias.
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Diesendruck: para encerrar, gostaria de passar alguma men-
sagem final?

Bruno: nasci desenhando, porque via meu irmão fazendo isso 
e me descobri desenhista também, a partir daí construí uma carreira. 
Uma coisa que percebi como desenhista é que todo mundo pode fa-
zer isso, o problema é que nós julgamos o que fazemos.

O que quero dizer é o seguinte, todo mundo sabe storytelling, 
o que precisamos é ter a coragem de entender que a história que 
você quer contar já está em você. Ao contar, você vai ser julgado e 
criticado, mas a evolução vem com o tempo. Minha conclusão é que 
somos todos estoriadores.

Diesendruck: sempre pedimos que os convidados nos deem 
dicas de sites, livros, enfim, de referências que eles achem interes-
santes. Que dicas pode compartilhar com a gente?

Bruno: para conhecer e entender melhor o conceito de story-
telling, começaria pelo Future of Storytelling, que é um encontro anual 
que ocorre nos Estados Unidos, mas eles também têm um site com 
bastante conteúdo traduzido e um podcast. Nesse lugar há muitas 
entrevistas e conteúdos coletados e eles falam sobre o assunto da 
forma que eu faço. Esse é um ótimo lugar para trocar informações.

Também indico o meu perfil aqui no Instagram, @estoriadores, 
através dele venho coletando dados e informações para aprender e 
falar mais sobre o storytelling no Brasil. 



Eu faço apenas uma  

pergunta com esse perfil:  

o que é uma estória? 
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27 milhões de fãs: 
como o Totoykids 
encantou as 
crianças no 
mundo todo?
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David Diesendruck: você e a Isa [Isa Vaal, uma das funda-
doras do canal junto com o André] são excelentes contadores de 
história e criaram um formato inédito para o YouTube. Já que 
vamos falar sobre histórias, você poderia nos contar qual é a his-
tória do Totoykids?

André: antes de falar sobre isso, preciso voltar um pouco no 
tempo para contar sobre mim e a Isa. Em 2010, eu tinha uma em-
presa que vinha passando por dificuldades e estava ansioso para 
mudar de vida, pensando como poderia iniciar em uma nova carrei-
ra e seguir um novo caminho, mas sem a coragem necessária para 
dar essa virada.

Nessa mesma época, a Isa, que é psicóloga de formação e 
atendia em sua própria clínica e, também, em uma clínica do Detran 
de Belo Horizonte, foi vítima de uma tentativa de homicídio por um 
de seus pacientes, que sofria de uma doença mental. Com muita 
sorte ela sobreviveu e, a partir desse momento, ficamos muito de-
cididos a mudar e buscar outros caminhos. A pessoa que atentou 
contra ela ficou presa por seis meses e, depois que voltou à liberda-
de, passou a ameaçá-la, o que nos deixou com muito medo. Então 
achamos que era o momento de iniciar uma vida nova.

Tive coragem de fechar minha empresa e nos mudamos para 
os Estados Unidos. Fomos eu e ela, com 720 dólares no bolso, para 
começar uma vida fora do Brasil. Apesar da limitação de recursos, os 
sonhos eram grandes e, um deles, era o de poder impactar a vida das 
pessoas, de ter uma profissão que nos realizasse e que tivesse um 
propósito, mas não tínhamos claro o que iríamos fazer e como pode-
ríamos chegar a esse objetivo. 

Passados quatro anos em Nova York, a Isa trabalhava com crian-
ças e começou a observar que elas passavam boa parte do tempo na 

_André Vaz, sócio-fundador da Totoy Corp., produtora digi-
tal de conteúdo infantil, com mais de 27 milhões de fãs em todo o mundo. 
Tem como propósito e base do seu maior sucesso contar histórias diverti-
das para ajudar no desenvolvimento integral das crianças. 



internet, consumindo conteúdo, era a época do boom do YouTube. 
Naquele tempo, existiam basicamente dois tipos de conteúdo: ou as 
crianças assistiam programas que não eram para sua idade ou um 
conteúdo que era moda, de unboxing de produtos que tinham algum 
tipo de surpresa dentro.

Nesse momento, pensamos juntos para entender se consegui-
ríamos entregar algo de mais valor, com uma história mais rica e que 
pudesse resgatar a infância e convidar as crianças a brincarem e se 
divertirem. Ali nascia o Totoykids, através de um experimento, com 
um vídeo piloto que eu encaminhei para minha irmã – que tinha fi-
lhos pequenos e nos passou um feedback positivo sobre o conteúdo.

A partir daquele momento começamos a produzir com mais 
frequência e esse início – que foi entre o final de 2014 e começo de 
2015 – nos trouxe muitas alegrias, pois percebemos que estávamos 
em um caminho que poderia nos levar a alcançar o sonho que tínha-
mos. Com seis meses recebemos uma ligação do YouTube, pois eles 
queriam saber quem estava por trás daquilo, uma vez que o canal 
estava sendo assistido por milhares de pessoas e já era um sucesso.

Após o primeiro ano, fomos ranqueados como o canal núme-
ro 1 entre todos os canais brasileiros, pela Socialblade, e passados 
cinco anos conquistamos uma audiência de 27 milhões de inscritos 
no mundo todo, em 35 países. O canal hoje conta com três versões, 
em português, inglês e espanhol, e já recebeu mais de 10 bilhões de 
visualizações. Acreditávamos no projeto quando ele se iniciou, mas 
não imaginávamos que poderíamos chegar tão longe assim.

Diesendruck: durante todo esse trajeto, tem alguma história 
curiosa que aconteceu e que você poderia compartilhar com a gente?

André: são várias, mas a principal, que eu acredito que pouca 
gente saiba, ocorreu logo no início do canal. Com 30 dias que estáva-
mos produzindo conteúdo, nós não tínhamos recursos para comprar os 
brinquedos e nos deparamos com uma opção: ou pagávamos o aluguel 
do nosso apartamento ou comprávamos brinquedo. Tomamos a difícil 
decisão de que iríamos comprar os brinquedos e que iria dar certo.
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Com três meses de canal, já com uma performance melhor, che-
gou nossa carta de despejo. Ela está guardada até hoje, porque temos 
muito orgulho dessa carta e dessa história. Me lembro de ir até a admi-
nistração do condomínio e falar para eles que tínhamos um canal, que 
iríamos impactar milhares de crianças com histórias positivas, fazendo 
com que resgatassem sua infância. E, por fim, pedir mais um pouco de 
tempo para não sermos despejados. Eles responderam que isso era um 
problema nosso e que teríamos que pagar ou sair.

Nessa época, a Isa estava grávida do nosso primeiro filho. Eu 
não sabia como resolver a situação, mas falava para ela que tudo da-
ria certo. Fiz uma pesquisa no Google e descobri que havia um cami-
nho, envolvendo a Justiça, para pedir mais um tempo. Me lembro de 
nós dois sentados em um tribunal americano para contar toda essa 
história para um juiz e ver como ele iria resolver nosso problema. Na 
sala de espera em que estávamos sentados, a maioria das pessoas 

eram mães com seus filhos de colo chorando 
e pensei que enquanto eu achava que nossa 
situação era ruim, tinha pessoas em uma si-
tuação ainda pior.

Quando chegou nossa hora de falar com 
o juiz, ele perguntou quanto tempo precisá-
vamos e eu pedi 15 dias, pois era o tempo de 
chegar nosso primeiro pagamento do Google. 
Esse primeiro cheque chegou, com valor sufi-
ciente para pagarmos 6 vezes o aluguel e dali 
para a frente foi só alegria. Escolhi essa parte 
da nossa história para dividir com vocês porque 

precisamos falar de esperança, de fé num momento tão difícil como 
este que estamos vivendo.

Conto essa história com aquela recomendação, “não faça isso 
em casa”. Não aconselho ninguém a deixar de pagar o aluguel para 
empreender, mas ao mesmo tempo quero mostrar que quando a 
pessoa tem fé, acredita e trabalha em um projeto que realmente 
faz sentido para sua vida, a tendência é dar certo. Vale a pena as-
sumir riscos quando se tem um grande projeto e um grande sonho.

Não aconselho ninguém a 
deixar de pagar o aluguel 
para empreender, mas 
ao mesmo tempo quero 
mostrar que quando a 
pessoa tem fé, acredita e 
trabalha em um projeto 
que realmente faz sentido 
para sua vida, a tendência 
é dar certo.



Diesendruck: o Totoykids tem algum propósito específico?

André: tem sim, e o curioso é que esse propósito foi aconte-
cendo e tomando forma com o passar do tempo. Fazendo uma analo-
gia, parece aquele namoro muito comprido quando a família começa 
a fazer pressão, perguntando quando é que vai acontecer o casa-
mento. E, depois, a pressão muda para quando os filhos vão nascer. 
A gente vivia um pouco isso, porque o canal cresceu muito e já tinha 
uma expressão e uma visibilidade relevantes, mas não tínhamos um 
propósito claro para ele.

Quando nos sentávamos com alguém com mais experiência e 
bagagem, sempre éramos questionados sobre qual era o propósito do 
canal e não sabíamos responder. O que queríamos era divertir as crian-
ças e resgatar a infância delas, mas não havia um propósito claro e for-
matado. Eu não sabia que esse propósito iria chegar de uma maneira 
tão espontânea e amadurecer com o passar do tempo.

Acho que as empresas não precisam se apegar à obrigação de 
criar um propósito, e sim deixar com que ele aconteça à medida que 
se desenvolvem. Ele surge, se você realmente estiver se movimen-
tando em alguma direção. Nesse sentido, começamos a entender 
qual era o nosso propósito cerca de três anos atrás, quando já tínha-
mos uma grande expressão e éramos assistidos por muita gente.

Uma criança de um orfanato no Brasil nos escreveu através das 
mensagens do canal contando que não tinha pai nem mãe, mas que 
eu e a Isa representávamos esse papel para ela. Isso nos sensibilizou 
profundamente e nos fez entender nosso alcance e nossa respon-
sabilidade. Como pai e mãe, queremos o melhor para nossos filhos, 
então entendemos que essa audiência de 27 milhões de crianças são 
como filhos e queremos o mesmo para eles.

A partir disso o propósito do canal começou a tomar forma, vimos 
que tínhamos a responsabilidade de divertir as crianças, mas que ela ti-
nha que ir além disso e, também, ajudar a preparar essas crianças para 
o futuro. Nessa época começamos a finalizar os vídeos do canal com a 
frase “beijos, amamos vocês”, pois pensávamos nessa criança que nos 
enviou as mensagens e entendíamos que muitas outras podiam estar 
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na mesma situação em algum lugar. Queríamos que todas elas se sentis-
sem amadas e, a partir de então, começamos a buscar outras maneiras 
de ter uma contribuição ainda maior com o canal.

Um ano e meio atrás comecei a conhecer escolas para matri-
cular meu filho mais velho e, evidentemente, procurei as melhores, 
fiz uma lista e algumas pesquisas para começar minhas visitas. Todas 
elas falavam que não ostentavam sua qualidade através de premia-
ções que receberam por causa do seu ensino de matérias tradicio-
nais, mas sim por conta do desenvolvimento de soft skills de seus 
alunos, que são as competências comportamentais, tão importantes 
para o século 21, onde criatividade, liderança, trabalho em equipe 
e empatia, entre outras, são as que vão possibilitar essas pessoas a 
serem bem-sucedidas.

Foi então que pensamos em democratizar essas ideias e levar 
essa capacitação para dentro do canal, sem deixar de ser um espaço 
para as crianças se divertirem, mas transmitir esse valor de alguma 
forma. Entendemos que somos assistidos pelas classes A e B, mas 
também somos vistos em favelas no México, por exemplo. Por conse-
quência, existem crianças que não têm acesso a esse tipo de conteú-
do e mensagem e poderíamos levar, através dos nossos vídeos, essas 
competências e ajudar a prepará-las para o futuro.

Promovemos nosso primeiro workshop, com especialistas re-
nomados, para nos ajudarem a formatar esse conteúdo e levar o 
melhor para a nossa audiência e, a partir daí, saiu um book com dire-
trizes. Quando falamos de propósito do canal, precisamos dizer que 
é divertir as crianças, contar histórias e ajudá-las a desenvolver com-
petências comportamentais.

Diesendruck: você teve uma atitude bem ousada no início do 
canal, tem algum aprendizado específico que poderia compartilhar 
com quem está começando a empreender?

André: tenho dois comentários que acredito valer a pena fazer 
sobre essa pergunta. Começamos o canal com os recursos que tínha-
mos, mas começamos. A gente vê muito as empresas deixando de 



fazer o que tem que ser feito porque não têm orçamento para isso, 
ou as pessoas deixando seus sonhos para amanhã ou depois porque 
não possuem as ferramentas ou recursos necessários. 

Quando começamos o Totoykids, tínhamos alguns brinquedos 
que eu ia enviar para minha irmã no Brasil, uma mesa e uma câmera. 
Quando começamos a pensar em fazer conteúdo infantil, tínhamos 
em mente uma grande produção, um estúdio com várias pessoas 
criando histórias incríveis, mas faltavam recursos para isso, então 
começamos do jeito que deu. É assim que deve ser feito: começar 
com o que tem disponível, seja lá qual for o projeto. Esse é um dos 
aprendizados que quero passar.

O segundo é que temos que saber aonde queremos chegar, 
mesmo sem entender o caminho que vai nos levar até lá. O impor-
tante é iniciar a caminhada. Em Nova York, 
eu tinha decidido, a princípio, que queria ser 
ator. Estudei três anos em uma escola de arte 
e queria trabalhar em novelas no Brasil. Fui até 
aí e passei três meses batendo em porta de 
agências sem conseguir nenhum teste, voltei 
para os Estados Unidos desolado e vi que esse 
caminho não ia funcionar. Mudei para o teatro, 
fiz peças off Broadway, mas acontecia de participar de peças com seis 
pessoas na plateia. Havia mais atores no palco do que espectadores, 
mas a gente não sabia que durante toda essa jornada estávamos desen-
volvendo as competências que iríamos usar no futuro.

Diesendruck: qual é o processo criativo de vocês para o de-
senvolvimento das histórias? Há o envolvimento das crianças em 
algum momento?

André: grande parte do sucesso do Totoykids se deve ao fato 
de produzirmos um conteúdo muito voltado para as crianças com uma 
participação ativa delas na construção de tudo que fazemos. 

A gente sempre teve esse ouvido muito apurado para ouvir 
e entender o que a audiência desejava, nunca tentamos adivinhar 

Temos que saber aonde 
queremos chegar, mesmo 
sem entender o caminho 
que vai nos levar até lá.  
O importante é iniciar  
a caminhada.
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o que eles queriam, sempre perguntamos. Podemos dizer que em 
algum momento dos vídeos do Totoykids existia a coautoria da 
nossa audiência.

Diesendruck: vocês têm algum tipo de acompanhamento pe-
dagógico e psicológico durante o desenvolvimento do conteúdo?

André: a primeira fase da criação dos vídeos do canal foi bem 
espontânea. Eu e a Isa tivemos a sorte de ter uma infância muito rica 
no interior de Minas Gerais, podíamos brincar na rua e conhecer a 
cidade toda, isso nos ajudou demais com nosso lado criativo. Com 

o passar do tempo a estrutura do canal foi 
crescendo e passamos a contar com um time, 
tanto interno quanto externo, que nos ajuda 
com a produção do conteúdo.

Internamente, nós contamos com um 
time de primeira linha de roteirista, assis-
tência, produção e animadores. Fora desse 
quadro, temos o apoio de especialistas que 
são neurocientistas, pedagogos, psicólogos 

que também participam da criação. À medida que os conteúdos vão 
ficando prontos, apresentamos para esse time e eles têm total li-
berdade para opinar em todo o processo.

Diesendruck: estamos vivendo um momento único na histó-
ria da humanidade. O que o Totoykids tem feito para ajudar as crian-
ças e as famílias durante este período?

André: logo que começou, olhamos com bastante preocupa-
ção como ficariam as crianças nesse processo todo, afinal de contas 
foi muito falado sobre as empresas, sobre os trabalhadores e os gru-
pos de risco, mas pouco foi dito sobre as crianças. Elas também estão 
sofrendo muito com essa situação e o canal, com a responsabilidade 
que tem com seu público, pensou de que forma poderia contribuir 
para ajudá-las.

As crianças também estão 
sofrendo muito com essa 
situação e o canal, com a 
responsabilidade que tem 
com seu público, pensou 
de que forma poderia 
contribuir para ajudá-las.



A primeira iniciativa nossa foi criar um vídeo com o personagem 
José Comilão, no qual a gente mostrava de uma maneira lúdica e com 
um conteúdo adequado para a idade delas as medidas de segurança e 
proteção para aprenderem a se prevenir e se cuidar durante este pe-
ríodo. Falávamos sobre o isolamento social e as questões de higiene e 
sobre o poder e a importância da imaginação neste momento. 

A criança tem uma capacidade incrível de imaginar e criar coisas, 
que é perdida com o passar do tempo, mas eles têm isso muito apura-
do e neste momento essa é uma ferramenta importante a ser utilizada 
para atravessar estes dias difíceis. Na sequência criamos outros vídeos 
com a mesma temática, sempre buscando mostrar os desafios e trazer 
a criança para o centro desse debate, porque sem dúvida alguma elas 
também são vítimas da pandemia.

Diesendruck: vocês começaram a criar conteúdo com os 
brinquedos e agora estão em uma fase mais voltada para a ani-
mação. Qual a estratégia por trás dessa mudança?

André: o primeiro ponto é que, apesar de no início brincarmos 
com os produtos, nunca fomos um canal comercial, incentivar o con-
sumo nunca foi nosso propósito. Apesar de nunca termos feito pu-
blicidade, em alguma medida éramos percebidos dessa forma. A pri-
meira necessidade que sentimos para mudar o formato do conteúdo 
foi essa, queríamos um conteúdo 100% original, com qualidade de 
ponta e que nos afastasse dessa imagem comercial.

O segundo é que, para o Totoykids dar o próximo passo, deve-
mos estar presentes em outras plataformas e o formato do início do 
canal enfrentava limitações no que diz respeito à distribuição do con-
teúdo. Nos tornamos um sucesso gigantesco no YouTube, mas nossa 
presença estava apenas nessa plataforma. Assim, entendemos que 
precisávamos criar outras maneiras e caminhos para nos comunicar-
mos com nossa audiência, para isso, tivemos que deixar o brinquedo 
em segundo plano e começar a fazer vídeos de animação 3D. Optamos 
por esse caminho por ser o formato de maior qualidade, e é isso que 
queremos levar para a casa das nossas famílias. 
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Diesendruck: o Totoykids tem versões em português, espa-
nhol e inglês. Qual é o plano de expansão do canal?

André: espero que a gente possa ver o Totoykids em mais paí-
ses e idiomas, mas essa expansão não é uma das prioridades dentro 
do nosso planejamento estratégico. Acredito que no mundo em que 
vivemos as empresas precisam pensar em ser globais, não há motivos 
para falar que atuamos apenas em um ou outro território. Graças às 
mudanças tecnológicas, podemos ter clientes e atender pessoas no 
mundo inteiro. O Totoykids pensa em ter uma audiência global, mas 
não é nossa prioridade.

Queremos nos consolidar principalmente no Brasil, que é o país 
que amamos, de onde saímos e onde temos a maior audiência. Que-
remos nos consolidar como produtores de conteúdo a nível Brasil, en-
contrar outros caminhos e maneiras de atingir nossas crianças, não ape-
nas através de conteúdo como também com outras iniciativas. Nosso 
primeiro passo é nos desenvolvermos ainda mais no mercado brasileiro 
para, na sequência, falarmos de Estados Unidos e América Latina.

Diesendruck: falando sobre futuro, quais são os planos do To-
toykids? Qual é o sonho do André e da Isa olhando mais para a frente?

André: assim como a maior parte das pessoas, tínhamos pro-
jetos em andamento que tivemos que dar um tempo. Desejamos 
muito sair um pouco do digital. Apesar de reconhecermos a força 
desse meio, por se tratar de crianças, achamos importante que elas 
também vivam no mundo físico.

Queremos trazer iniciativas para tirar parte da audiência da tela, 
porque tem crianças que estão consumindo conteúdo digital em ex-
cesso, e trazê-las para o mundo real, para brincar, se divertir, ir a even-
tos. Sabemos da importância da internet, lá tem muita coisa boa, mas 
também muita coisa ruim. E mesmo se tratando das coisas boas, elas 
não podem ficar o tempo inteiro olhando para a tela de um celular.

Para se desenvolver, a criança precisa correr, brincar, ter ami-
gos. Hoje nós vemos bebês de 6 meses com celular na mão, consu-



As crianças passam boa parte 
do tempo na escola, quando 
saem da aula, vão para 
apartamentos apertados e, 
com isso, sofrem limitações 
de atividades físicas. Nós 
precisamos resgatar a 
infância, o Estado precisa 
pensar em políticas que 
proporcionem locais seguros 
para elas se divertirem  
em dias alternativos. 
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mindo conteúdo. Esse é o mundo que a gente não entende como o 
melhor dos mundos, em um momento ou outro o celular é uma aju-
da, mas não como regra. O Totoykids tem como bandeira fazer com 
que as crianças voltem a brincar. Como falei, eu e a Isa tivemos uma 
infância muito rica, e, para a criança se desenvolver em sua plenitude, 
ela precisa brincar.

Hoje falta espaço para isso, as crianças passam boa parte do 
tempo na escola, quando saem da aula, vão para apartamentos aper-
tados e, com isso, sofrem limitações de atividades físicas. Nós preci-
samos resgatar a infância, o Estado precisa pensar em políticas que 
proporcionem locais seguros para elas se divertirem em dias alter-
nativos. Falo brincar no sentido mais amplo da palavra, não aquela 
brincadeira supervisionada e limitada por um adulto. A criança tem 
que brincar de maneira livre, então precisamos pensar em soluções 
que permitam isso.

Diesendruck: neste momento que estamos vivendo, as crian-
ças estão mais tempo em casa, os pais também. Como isso vai im-
pactar essas relações? Há algo positivo nessa convivência que não 
era esperada?

André: se formos pensar no mundo pré-pandemia, todo mun-
do já estava preso. As crianças estavam presas em casa impedidas 
de brincar, em razão das ameaças que o mundo oferece, agora elas 
estão ainda mais presas. Eu não imaginava que isso pudesse evoluir, 
mas aconteceu. Precisamos rever e pensar se estamos seguindo um 
modelo correto.

Fala-se muito que a pandemia acelerou o processo digital, tudo 
que lemos sobre o assunto esbarra nessa afirmação. Não vejo dessa 
forma. Acredito que a pandemia acordou as pessoas para enxerga-
rem o processo digital que já vínhamos vivendo fazia muitos anos, de 
uma maneira extremamente acelerada.

A pandemia golpeou também setores do digital, não podemos 
culpá-la pela aceleração do mundo, pois ela também atrasou o mun-
do, atrapalhou a economia, faz inúmeras vítimas ao redor do planeta. 



Se houve algum papel da pandemia, foi o de despertar as pessoas 
para um processo que já vivemos há anos.

Se a gente olhar as estatísticas é muito claro que, a cada ano, 
as pessoas passam mais horas olhando para a tela do celular. As úl-
timas pesquisas indicam que os adolescentes ficam quase seis horas 
por dia usando smartphones e estamos falando de pessoas com ne-
cessidades fisiológicas, que precisam comer, tomar banho, estudar. 
Se olharmos dessa maneira, todo o tempo livre de uma pessoa é pas-
sado em frente à tela de um celular. Esse processo não veio em razão 
do coronavírus. Talvez hoje tenhamos parado para olhar de forma 
diferente para esse processo.

Sem entrar em questões políticas, temos o presidente Jair Bol-
sonaro, que venceu a eleição no Brasil sem participar de programas 
de televisão. Ele venceu fazendo uso das mí-
dias sociais. Antigamente a gente contava os 
minutos de programa eleitoral para determi-
nar quem iria ganhar as eleições, por conta da 
visibilidade. Em um mundo assim, ainda tem 
quem gaste dinheiro fazendo anúncio e publi-
cidade em televisão. Faz muito tempo que o 
mundo mudou e muita gente ainda não tinha 
percebido. A pandemia foi um despertador, 
que tocou para quem estava dormindo poder acordar e perceber 
que o mundo já é digital há muito tempo e vai ser cada dia mais.

O mundo inteiro está olhando para a tela do celular. Lá atrás 
quando eu queria ser ator e estava no palco com seis pessoas na pla-
teia, entendi que estava lutando pela atenção das pessoas. É o que 
toda empresa faz, o que todos nós fazemos. A atenção de todas as 
pessoas do mundo está voltada para a tela do celular, de maneira que 
as empresas, os produtores de conteúdo, aqueles que querem iniciar 
uma nova carreira, todos eles devem estar muito ligados ao mundo 
digital. O nosso momento é de transformação, estamos no olho 
de um furacão e, no meio disso tudo, a revolução digital tem um 
papel importante. E as empresas precisam participar ativamente 
desse novo momento.

A pandemia foi um 
despertador, que tocou 
para quem estava 
dormindo poder acordar e 
perceber que o mundo já  
é digital há muito tempo  
e vai ser cada dia mais.
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Diesendruck: estamos começando agora um trabalho de li-
cenciamento com a marca Totoykids. Entendemos que é essa uma 
possibilidade de extensão da marca e também de levá-la para o dia 
a dia das crianças e das famílias. Como você enxerga a importância 
dessa etapa para o canal?

André: como falamos anteriormente, queremos deixar um pou-
co o digital e participar mais do dia a dia das crianças, a extensão de 
marca nos permite isso. Desejamos que nossa audiência possa ter uma 
experiência com os produtos do Totoykids em sua vida, essa é uma eta-
pa importante para o canal, sem contar que já há uma demanda pelos 
produtos da marca. Percebemos mães e pais nas mídias sociais pergun-
tando quando teremos produtos. Já faz algum tempo que estávamos 
deixando isso para depois, mas entendemos que agora talvez seja o me-
lhor momento para iniciar esse trabalho.

Diesendruck: para encerrar, qual a sua mensagem final para 
esta conversa?

André: como brasileiros, temos em nossa bandeira as palavras 
ordem e progresso. Vivemos há décadas em um país em que faltam 
ambos. A gente vive em um país caótico no sentido da violência, da 
corrupção, patinando entre um governo e outro e não saímos do lu-
gar. Para que mudemos a história deste país, precisamos investir nas 
crianças. Elas são o maior ativo e a maior riqueza que um país tem. 
Elas são a esperança de um futuro melhor. Precisamos voltar a olhar 
para as nossas crianças e tratá-las como prioridades, porque só elas 
vão fazer com que tenhamos um destino melhor.



As crianças são o maior 
ativo e a maior riqueza 
que um país tem. Elas são a 

esperança de um futuro melhor. 

Precisamos voltar a olhar para 

as nossas crianças e tratá-las 

como prioridades, porque 

só elas vão fazer com que 

tenhamos um destino melhor.
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David Diesendruck: a Bittencourt compartilhou com a gente 
um documento chamado “Realign your core business” – Realinhe o 
seu negócio. Esse documento possui uma série de reflexões muito 
bacanas e já inicia com o seguinte questionamento: quem você é 
hoje funciona para quem você tem que ser? Agora eu gostaria de 
fazer esse questionamento para você, como a Bittencourt está con-
duzindo esse processo de transformação?

Lyana Bittencourt: o Realign foi uma interpretação que fize-
mos a respeito das mudanças que o mercado havia de fato realizado 
e como poderíamos seguir no futuro. Acho que o que a pandemia 
trouxe não é novo, só é uma potencialização daquilo que já vi-
nha sendo pedido. Essa mudança do consumidor não é resultante 
da pandemia, ela foi reforçada nesse período. Nós acompanhamos 
o aprendizado digital pelo qual o consumidor passou e a equalização 
do comportamento de consumo – quando poderíamos imaginar que 
todo mundo ficaria dentro de casa e que teríamos que usar o digital 
como fonte de contato com o mundo externo, reabastecimento de 
alimentação etc.?

Esses comportamentos foram reforçados na pandemia e o 
Grupo Bittencourt não acredita em processo de aprendizagem. Uma 
vez que algo é aprendido, não tem como voltar e desaprender algo 
que experimentou e fingir que não existe, experimentar outras coi-
sas e mudar de novo. Mas o aprendizado digital aconteceu, então os 
negócios foram forçados a desenvolver a “omnicanalidade”, colocar 
o consumidor no centro e entregar a ele hiperconveniência.

Há negócios que são absolutamente transacionais e analógi-
cos; quando fazemos esses questionamentos a pergunta é: será que 
eles conseguirão persistir ao longo do tempo? Para nós está claro 
que não. O analógico não entrega o que o consumidor pede, não 

_Lyana Bittencourt, diretora executiva do Grupo Bit-
tencourt, atua na expansão e desenvolvimento de franquias e redes de ne-
gócios. Em 2013, foi nomeada embaixadora brasileira da International Fran-
chise Association (IFA). Membro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. 



tem inteligência suficiente para isso. Já no transacional falta conexão 
emocional, que é algo que os consumidores pedem há muito tem-
po. Não é de hoje que se fala que empresas com propósito possuem 
mais chances de sucesso, porque elas têm fãs e embaixadores que 
são os próprios clientes. 

Os consumidores, inclusive durante a pandemia, se questiona-
ram se as marcas que eles usavam se comportaram adequadamen-
te nesse período, se elas olharam o que estava acontecendo com o 
mundo mais do que apenas para o seu lucro a curto prazo. Vi muita 
gente dizer que estava anotando com quais marcas iriam continuar 
se relacionando e com quais não. A pandemia realmente veio refor-
çar a necessidade de mudança. Quando a gente faz esse questiona-
mento, é uma questão de modelo de negócio e sobre o que você 
entrega, se é um produto ou uma solução para o seu cliente.

Nestes meses, a Bittencourt se transformou muito. Uma das gran-
des mudanças que a gente provocou neste período foi com relação a um 
evento que fazemos há algum tempo. O Fórum Internacional de Gestão 
de Redes de Franquias e Negócios contava com 1.500 participantes e pen-
sávamos que ele era enorme. A digitalização nos trouxe a oportunidade 
de lançar um evento de forma digital e internacional, que vai se chamar Be 
Connected, e ele tem expectativa de ter muito mais gente. Estamos falan-
do de quase 50 mil participantes, em um evento aberto ao público. É pos-
sível utilizar diferentes tecnologias para chegar a esses novos caminhos.

Entendemos que essa era a oportunidade que o Grupo Bit-
tencourt tinha de apoiar o empreendedorismo brasileiro – a parti-
cipação nesse evento é um investimento alto, de alguns mil reais, e 
era restrita a um público. Estávamos concentrados em alguns CEOs 
de empresas, 80% do nosso público. Agora podemos abrir o evento 
para qualquer empreendedor, seja ele varejista, franqueador, indús-
tria que está indo para o varejo, operador de serviços. E ele vai co-
nhecer sobre o novo mercado, sobre a transformação digital, sobre 
novas plataformas e o novo consumidor.

Vamos manter a mesma qualidade, com um período ampliado 
de evento – serão cinco dias – e totalmente digital e gratuito, para 
que todos possam beber um pouco desse conhecimento e aplicar 
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nos seus negócios. Essa é a forma que a Bittencourt achou de ajudar. 
Diesendruck: falamos bastante de reestruturação de modelos de 

negócio. Para tentarmos tangibilizar um pouco isso que está acontecendo, 
tem algum case que você poderia citar que ilustre essa situação?

Lyana: sou fã de algumas marcas, de empresários que têm coragem 
de fazer diferente. Uma delas é a Reserva, de roupas, que é bastante pio-
neira e inovou ao usar o conceito de prateleira infinita – para aqueles que 
não sabem, ela funciona quando você entra em alguma loja e quer comprar 
determinado produto, mas por algum motivo não encontra o modelo ou o 
número desejado. Como alternativa, você faz o pedido no site e retira na loja.

Eles são uma empresa inquieta e que bom serem assim, pois aprendi 
que falhamos por fazermos a mesma coisa por muito tempo. O aprendiza-
do de testar o novo é o que faz a perenidade das empresas. Atuamos 
com eles durante três anos, principalmente na estruturação de franchising. 

A “omnicanalidade” coloca muito o con-
sumidor no centro, e a prateleira infinita era 
algo de que a gente falava fazia muito tempo, 
mas poucas empresas tinham. A Reserva e a 
Arezzo, de calçados, fazem parte do grupo de 

empresas que já implantaram, por exemplo. Essas já eram algumas inicia-
tivas de digitalização, mas neste momento de pandemia, eles desenvol-
veram muito rapidamente o modelo de atendimento digital. Há algumas 
plataformas no mercado que entregam a possibilidade de falar com o 
vendedor de maneira virtual, é possível criar catálogos para encaminhar ao 
consumidor e atender àquela conveniência que ele deseja.

Outra empresa que acho muito rica no que faz e tem um funda-
dor também disruptivo é a Chilli Beans. Eles avançaram rapidamente na 
questão do atendimento digital, ao criar a prateleira infinita de maneira 
virtual, uma vez que não consigo experimentar o produto, posso esco-
lhê-lo de maneira digital. 

Temos muitos empresários no varejo brasileiro que são muito 
contemporâneos, fortes no que fazem, acreditam na mudança e a apli-
cam, mas se olharmos para a grande massa, temos poucos e-commerces 
implantados e pouca digitalização. 

O aprendizado de testar 
o novo é o que faz a 
perenidade das empresas.



Não estou falando do digital pela tecnologia, e sim pela conve-
niência que entrega. Então, acho que muitas dessas empresas deve-
riam entender que o consumidor em casa às vezes precisa de óculos 
ou de uma roupa porque tem um aniversário. Não é porque não exis-
te atividade externa que necessariamente vai deixar de haver consu-
mo, mas ele precisa consumir de outra forma, com mais conveniência 
e tecnologia aportada. 

Desde o começo do ano, aposto muito em live commerce, que é 
algo que vai acontecer de maneira cada vez mais forte lá para a fren-
te. Trata-se da utilização do ponto de venda como palco de interação 
para que as transações comerciais sejam realizadas por meio de lives. 
Trata-se de uma venda interativa, presencial e simultânea. Acredito 
que isso seja algo que ainda veremos acontecer muito. 

Diesendruck: outro termo que você usa e achei interessante 
compartilhar é o revenge buying, a compra revanche. Achei bacana 
porque nos dá uma perspectiva otimista. Pode nos contar o que é 
essa compra com efeito de “vingança”?

Lyana: o revenge buying foi um comportamento muito falado 
quando a China começou a reabrir as lojas e uma determinada loja de 
luxo vendeu alguns milhões. As pessoas se perguntaram como era 
possível uma fila para a compra de produtos de luxo e a interpreta-
ção se baseava no comportamento de vingança. Uma vez que fica-
mos reféns e deixamos de fazer tantas coisas que gostamos, vou me 
dar esse presente. É como se fosse uma vingança por termos ficado 
em abstenção de algo por tanto tempo.

Se avaliarmos o potencial de consumo do mercado chinês com o 
brasileiro e a evolução da economia desses dois mercados, infelizmente 
não podemos fazer a comparação no mesmo patamar. O mercado chi-
nês é pujante, crescente e tem seus dígitos de crescimento distintos do 
brasileiro então é mais fácil ter essa interpretação na China do que aqui.

Ainda assim, muito me impressionou a quantidade de pessoas 
que vi, em uma viagem de Itu, no interior do estado, para São Paulo, 
para entrar em um outlet. A fila de carros era enorme. Depois, em um 
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grupo de negócios de que participo, recebi fotos do interior desse 
outlet, que estava lotado. Foi então que tive a noção de que o revenge 
buying realmente estava acontecendo. Essa questão de poder se dar 
algum mimo, depois de ficar muito tempo ausente daquilo que você 
gostaria, é bem forte. Mas isso é pontual, de fato o varejo não tem 
um percentual de faturamento muito elevado.

Ainda teremos uma ressaca da pandemia e precisamos estar 
bem conscientes de que a transformação de mindset da sua empre-
sa é muito importante para encontrar novos caminhos dentro do que 
você faz. O Realign é isso, como reviso o que faço? Digo que a ressaca 
ainda vem, inclusive muita empresa segurou a onda até agora e agora 
está tendo que repensar seus custos. Tem lojas reabrindo com 10, 20, 
30% de faturamento e isso não é sustentável. É um ano complexo, 
de muito aprendizado, mas também é um ano para se lembrar que 
não se pode deixar passar nenhuma crise, toda crise é uma grande 
oportunidade de repensar e estamos vivendo literalmente isso.

Acredito que a pandemia pode nos levar a uma vida mais 
equilibrada e nos mostrar um capitalismo mais consciente. En-
tender que é possível fazer as coisas de forma mais sustentável 
tem muito a ver com o novo consumidor, que se preocupa com o 
mundo, com o que estamos construindo. 

Diesendruck: como as empresas podem oferecer experiên-
cias para seus clientes hoje? Você acha que esse termo também 
está sendo ressignificado? 

Lyana: ninguém diz que experiência tem que ser presencial, o 
que estamos fazendo nessa live é experiência, então a questão gira 
em torno de um motivo para o consumidor se relacionar com a mar-
ca, além de adquirir determinado produto. Hoje basta um clique para 
adquirir qualquer produto, se não houver nenhum relacionamento 
emocional com a marca, a troca acontece rapidamente. A experiên-
cia vem para criar a conexão com as pessoas e tirar a marca de um 
salto alto, para deixar uma conversa one to one, sobre o que ela acre-
dita e qual seu propósito.



A entrega da experiência pode acontecer de diversas formas, isso 
quer dizer que as marcas devem entregar curadoria, relacionamento etc. 
A “omnicanalidade” só existe a partir do momento que as lojas se tornam 
delivery de tudo, a forma de experiência não está pautada exclusivamen-
te a duas pessoas estarem no mesmo local. Isso 
é algo limitante que não era percebido por nós 
até pouco tempo atrás. A experiência passa por 
repensar seu formato sustentada também na 
tecnologia, mas ela não é só tecnológica.

Além da compra em si, tenho que ter 
outros motivos para ir a uma loja, se não tiver 
simplesmente peço online. É preciso municiar 
o time de vendas com ferramentas que lhe 
possibilite se aproximar do seu consumidor por diversos caminhos, in-
clusive pelo celular, algo impensável até pouco tempo atrás. Nasce aí 
uma necessidade de confiança maior entre as partes, porque os times 
estão mais empoderados, o controle vai estar dissipado e a gestão vai 
ser mais complexa.

Diesendruck: algo que podemos observar com o uso das tec-
nologias para reuniões é um pouco da horizontalidade nas empre-
sas. Sem o diretor sentado à ponta da mesa, com os colaboradores 
em volta, se olhando, as pessoas se sentem ouvidas e trazem mais 
ideias, o que incentiva muito a inovação.

Lyana: às vezes, a inovação vem de quem você não espera, de 
quem não é dono daquele tema. Por isso, quando vamos criar concei-
tos, a primeira coisa que falamos é a necessidade de times multidis-
ciplinares nos workshops. A gente fez um projeto para uma indústria 
de laticínios recentemente e quem contribuiu traduzia os insights em 
desenhos. Ele não tinha nenhuma alçada hierárquica, mas conseguiu 
tangibilizar o conceito da loja dessa forma.

Fizemos outro projeto para uma empresa de telefonia. Foram 
dois dias muito intensos, mas com uma construção bastante rica, por-
que havia pessoas de todos os níveis hierárquicos e eles desceram 

A experiência vem para 
criar a conexão com as 
pessoas e tirar a marca de 
um salto alto, para deixar 
uma conversa one to one, 
sobre o que ela acredita  
e qual seu propósito.
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para ouvir o consumidor e desenvolver o projeto com ele no centro, 
pensando no que poderia ser entregue de melhor. Quando paramos, 
sentamos e damos atenção para quem de fato importa, que é o con-
sumidor, a mudança torna-se bastante acertada.

Diesendruck: falamos sobre o empoderamento do consumidor, 
mas tem outro tipo de empoderamento que está acontecendo, que é 
o das marcas e indústrias, com relação à distribuição dos seus produ-
tos. Você pode falar um pouco do modelo direct to consumer (DTC)?

Lyana: o Grupo Bittencourt já faz projetos direct to consumer 
há mais ou menos dez anos e tenho a impressão de que as empresas 
adotam esse modelo porque percebem que não podem se afastar do 
consumidor. Quando você está distante, ele passa a ter a interpreta-
ção apenas do seu intermediário.

Já desenvolvemos conceitos de revestimento cerâmico, calça-
dos, laticínios, queijos e vinhos, telefonia celular e não acredito que o 
modelo direct to consumer seja essencialmente digital. É muito inte-
ressante ver empresas globais, líderes de mercado no seu segmento, 
criando produtos a partir de um produto que estava na prateleira. 

A Procter & Gamble fez um projeto para um sabão em pó chama-
do Tide, que é líder de mercado nos Estados Unidos, criando a Tide Dry 
Cleaners. Trouxemos para um dos nossos eventos presenciais o vice-pre-
sidente de franchising da P&G, porque além de extrair uma rede de lavan-
derias a partir de um produto, eles ainda franquearam esse conceito. Eles 
escalaram a ideia a partir de um produto que todo consumidor conhece.

Temos um trabalho forte com as indústrias para tentar fazê-las 
entender que não podem se afastar do consumidor. Isso não quer 
dizer que a rede de distribuição vá acabar, ou que não vão mais estar 
nos supermercados, mas sim que precisam pensar que podem ter ex-
periências com seus consumidores, ouvir a percepção de um produto 
em um lançamento e usar aquela loja como labs para aprendizados, 
para terem um ponto para seus live commerces. 

Sou fã absoluta do DTC. Acho que isso passa pela venda direta 
via e-commerce e redes sociais, mas também por criar pontos de expe-



riências para essas marcas. A Unilever lançou agora a lavanderia OMO, 
comprando uma rede. Devemos ter quase dez projetos incubados 
com essa característica, uma boa parte deles era para ser lançada este 
ano, estamos segurando para 2021. 

A indústria entendeu que em algum mo-
mento ela vai precisar falar com o consumidor 
para poder ouvi-lo, captar o que ele precisa, 
melhorar seu produto e tentar entregar mais 
conveniência para ele. Se os canais se integra-
rem, vai haver um grande ganho. O consumi-
dor quer outras coisas, é dele que não podemos nos esquecer. Quan-
do a indústria desenvolve o modelo direct to consumer, é por meio de 
e-commerce, loja, venda direta, revenda, porta a porta, sempre com o 
mesmo objetivo de se aproximar do consumidor.

Diesendruck: tudo que estamos falando é muito em cima da cen-
tralidade do consumidor. O movimento de DTC também vem da neces-
sidade de obter dados e trabalhar menos com a intuição. Tem um case 
baseado na venda da Netshoes, que teve uma disputa acirrada entre as 
empresas que queriam comprá-la, por conta dos dados disponíveis.

Lyana: muitas empresas de varejo convencional passaram a 
adquirir empresas nativas digitais para aprenderem como é o mundo 
digital. Dado é muito relevante, principalmente para a entrega desse 
acompanhamento um a um – se não houver interpretação do com-
portamento, estou falando em massa e isso não faz mais sentido.

Diesendruck: com relação ao propósito, vocês falam de uma 
tendência chamada upcycling, que podemos dizer que é um upgrade 
do recycle. Você pode contar um pouco sobre esse conceito?

Lyana: o tema sustentabilidade nunca esteve tão em pauta quan-
to agora. Reciclar ainda é muito importante, mas como é que a gente 
pode fazer um reúso do que temos? Visitei uma operação de jeans nos 
Estados Unidos e lá eles diziam que não é apenas reciclar o produto, mas 

Temos um trabalho forte 
com as indústrias para 
tentar fazê-las entender 
que não podem se afastar 
do consumidor.
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incentivar que as pessoas continuem usando o mesmo jeans, pois se o 
consumidor comprou um item daquela marca, ele deve acompanhá-lo a 
vida inteira. A própria marca, em vez de incentivar o consumo de novas 
peças, disponibiliza um serviço de reforma das usadas.

O upcycling passa da questão da reciclagem e traz o conceito 
do reúso, da revitalização e de tornar útil o que você já tem. A neces-
sidade da sustentabilidade e de cuidar individualmente do mundo é 
muito importante. Com a pandemia e passando mais tempo em casa 
adquiri a noção da quantidade de lixo que é produzida e fiz mudan-
ças pensando em reciclagem e reutilização. Isso é algo que tem que 
ser levado para o varejo também.

Diesendruck: para concluir, quais dicas de referências você 
poderia dar?

Lyana: há caminhos muito interessantes de acordo com qual 
é a sua dor, mas eu começaria indicando o Capitalismo consciente, 
porque vai fornecer uma visão de mundo sobre o tema. Lá, é possível 
se inspirar através de diversas novas iniciativas. Se inspirar em em-
presas inspiradoras já é um bom começo.

Diesendruck: para finalizar, qual conselho prático você po-
deria dar para quem quer iniciar uma revisão de conceitos e for-
matos de negócio?

Lyana: acho que é importante começar pela reflexão do Realign. 
O que você tem vai conseguir levá-lo para esse novo mundo? Você con-
segue perenizar sua empresa da forma que ela está hoje? Isso dá uma in-
terpretação dos primeiros “nãos” que você tem. Não consigo, pois meu 
modelo ainda está muito analógico, não gero conexão, meus projetos 
são falhos, estou limitado a determinadas características. Reconhecer 
suas dores é o primeiro passo para a busca de soluções. As soluções 
vêm quando você começa a ler um livro, assistir a uma live, buscar refe-
rências de benchmarks. Ao interpretar sua dor, você vai buscar quem 
fez de alguma outra forma ou vai repensar o seu formato.

https://www.ccbrasil.cc


A primeira visão para a 
transformação é reconhecer, dentro da 
sua empresa, aquilo de que você deve 
se desapegar, porque não o ajuda mais a 
construir. Tem gente que não faz isso, não 
calça a “sandália da humildade”, olha para 
dentro e admite o que não serve mais. 
É dolorido aceitar isso e perceber que é 
necessário fazer mudanças.

O segundo passo é encontrar quem 
possa ajudar na jornada de transformação. 
Pessoas ajudam e atrapalham, então é 
preciso identificar quem são aquelas que 
estão tão arraigadas ao modelo e que, por 
isso, não o ajudam a seguir em frente e 
aquelas que estão dispostas a ajudar 
na transformação. 

São decisões duras, porém importantes, é 
preciso se unir a um time que está com a 
visão de construção. A transformação não 
é fácil, mas é possível a partir do momento 
que você empodera um time que o apoia.
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Any Malu: nasce 
uma estrela –
do YouTube para o 
Cartoon Network
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David Diesendruck: como começou o envolvimento de vocês 
com o mundo da animação?

Fernando Mendonça: não consigo ver minha história como pessoa 
sem esse envolvimento. Tive o primeiro contato ainda muito pequeno, atra-
vés dos desenhos animados que passavam na TV, e não sabia que aquilo era 
feito por alguém – achava que eles estavam vivos dentro da televisão. Mas 
eu sabia, desde muito cedo, que era isso que queria fazer. Quando minha 
mãe me perguntava o que eu queria ser quando crescesse (esperando que 
respondesse médico, engenheiro etc.), respondia que queria ser igual ao 
Mauricio de Sousa, queria fazer desenho animado. Foi tudo muito natural 
para mim. Depois, comecei também a fazer as vozes desses desenhos, o que 
me levou para a carreira de dublagem e de animação.

Sou do Rio Grande do Norte, lá não existe mercado para anima-
ção e dublagem da mesma forma que no Sudeste do Brasil. Saí da minha 
terra natal e fui para o Rio de Janeiro, onde comecei a trabalhar tanto 
com dublagem quanto com animação. Nessa época, conheci o Anderson 
e vi que o estilo de desenho dele parecia com o meu, assim a gente se 
complementou. Eu era mais forte em ilustração e pintura, que o Ander-
son queria desenvolver, e ele tinha um traço que eu queria aprimorar 
também, a partir daí nossa parceria começou. Como trabalhávamos com 
muitas pessoas de diversos lugares do país, era comum os animadores 
dividirem apartamento, algo que fazemos até hoje.

Anderson Mahanski: eu morava em São Gonçalo, no Rio de Ja-
neiro, e, como não tinha condições de fazer curso de desenho, come-
cei como autodidata. Sempre desenhei, desde os 4 anos era uma coisa 
diária. Lembro que enquanto meus amigos jogavam futebol na rua aos 
finais de semana, eu estava desenhando e criando minhas histórias. In-

_Fernando Mendonça e Anderson Mahanski, 
fundadores do Combo Estúdio, responsável por projetos como Super drags 
(Netflix) e o videoclipe Rajadão, da Pabllo Vittar. São eles os criadores da 
Any Malu, a primeira youtuber brasileira 100% animada. 



ventava meus quadrinhos e entregava para a minha tia, minha pri-
meira leitora, que dava a opinião sobre o que achava bom ou não. 
Nessa época, trabalhava como entregador de marmitas, mas no meu 
jaleco eu sempre tinha um bloco de anotações para fazer notas, de-
senhar e criar minhas histórias.

Em 2000, um amigo me falou que estavam analisando portfó-
lios em um estúdio. Levei meus desenhos e me contrataram na hora. 
Depois disso eu não parei mais. 

Há 20 anos, ainda não havia internet com tanto acesso, os con-
vites eram feitos por boca a boca e a animação ainda era um mercado 
pequeno no Rio de Janeiro. Já tinha coisas em desenvolvimento, mas 
não séries como hoje em dia, tudo estava muito no início. A partir daí, 
fui passando de estúdio em estúdio e cheguei a fazer um longa do 
Mauricio de Sousa – Turma da Mônica, uma aventura no tempo. Traba-
lhei também no longa da Xuxinha e fui cada vez mais adquirindo baga-
gem, mas com minhas histórias sempre guardadas na gaveta. Quando 
conheci o Nando, trabalhando e morando com ele, começamos a divi-
dir apartamento e, também, a ir tirando nossas ideias da gaveta.

Fernando: na época em que começamos a trabalhar juntos, o es-
túdio em que estávamos passou por uma baixa, isso é comum de acon-
tecer no mercado de animação quando alguns projetos chegam ao fim. 
Mesmo empregados lá, passamos por um tempo de incerteza muito 
grande. Foi uma época muito estressante, mas animadores passam o 
dia desenhando e quando chegam em casa à noite e precisam relaxar 
um pouco fazem o quê? Continuam a fazer a mesma coisa. Foi em um 
desses momentos, na época em que a série Game of thrones estava bom-
bando, que fiz um desenho do Jon Snow [protagonista da série], com o 
lobo dele, mas no estilo Disney, que é como gostamos de desenhar.

Postei esse desenho no Facebook e ele teve muitas curtidas. 
O Anderson se animou com a quantidade de likes (inclusive, quando 
dizemos que Any Malu se alimenta de likes, foi dele que ela puxou 
isso) e resolveu desenhar a Daenerys, outra personagem da série. A 
partir daí criamos uma coleção de ilustrações, que foi o primeiro viral 
do Combo Estúdio. Na realidade, ele nem existia de fato ainda, mas 
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precisávamos dar um nome para nosso trabalho em dupla e achamos 
apropriado, pois já queríamos fazer um combo de coisas, aquela co-
leção de ilustrações foi apenas o começo.

Depois disso, algumas empresas começaram a entrar em con-
tato com a gente para propor alguns trabalhos freelancer, eram coi-
sas esporádicas. Com esses freelas, o Anderson começou a trabalhar 
mais com a parte de produção e eu desenhando, foi daí que o estúdio 
surgiu oficialmente, por conta da demanda, que ficou muito grande 
e precisávamos supri-la de alguma forma.

Anderson: entre 2014 e 2015 – já tínhamos bastante pessoas 
seguindo as redes sociais do Combo Estúdio – o BuzzFeed e outras 
pessoas entraram em contato para perguntar se podiam publicar 
nossos trabalhos. Na mesma época, a Madonna lançou o Living for 
love e eu, sendo muito fã dela, fiz um desenho inspirado nesse clipe 
e postei nas redes sociais, tanto na do estúdio quanto no meu perfil 
pessoal. Alguns dias depois, ela acabou compartilhando o post, pois 
houve tantos compartilhamentos que acabou chegando até ela. Com 
isso, aos poucos o estúdio foi crescendo e ganhando forma.

Fernando: com tudo isso acontecendo, percebemos que preci-
sávamos de alguém para nos ajudar na parte administrativa, porque 
como somos artistas e é muito complicado fazer a parte burocrática e 
o contato com o cliente, nós queremos criar. Quando fizemos o clipe 
do Mc Koringa, que foi o primeiro trabalho oficial do Combo Estúdio, 
vimos que ele tinha um empresário que fazia toda essa parte para ele 
e percebemos que precisávamos de alguém assim também. Foi então 
que o Marcelo Pereira, nosso sócio hoje, entrou para nos ajudar. 

Anderson: é engraçado porque tudo sempre caminhou de for-
ma muito fluida e natural, no momento exato em que precisávamos, 
ele surgiu para suprir essa necessidade. Tudo se encaixou muito bem.

Diesendruck: quando falamos sobre animação, as pessoas 
pensam que é algo apenas para crianças e vocês fizeram a série 



Super drags, na Netflix, e também desenvolveram o clipe da Pabblo 
Vittar, com milhões de visualizações. De onde veio esse pensamen-
to de fazer animação para adultos também?

Anderson: a animação é uma linguagem. Os animes, por exem-
plo, deixam isso muito claro, porque eles existem tanto na versão 
infantil quanto na adulta. O que varia é a forma como a história está 
sendo contada e quem é o público, assim como acontece com os fil-
mes quando possuem determinadas cenas que são muito violentas 
ou com linguagem imprópria para crianças.

Fernando: acontece uma generalização muito forte com relação 
à animação no Brasil. Por muito tempo, tivemos referências de desenhos 
que cresci assistindo, mas que de fato não fo-
ram feitos para crianças, como é o caso de Tom 
& Jerry e Looney tunes, por exemplo. Eles fuma-
vam cachimbo, iam para a linha do trem e eram 
atropelados e assim por diante. 

Na época das locadoras era possível en-
contrar Family guy na prateleira de conteúdos 
infantis e essa animação não é indicada para 
esse público, inclusive tem um teor muito mais adulto do que o das Su-
per drags. Porém, como o Anderson disse, a animação é uma lingua-
gem. É uma forma de comunicar aquilo que uma pessoa pensou e 
ela pode ser para crianças, para um adulto X de um nicho Y. 

Ela pode ser qualquer coisa de acordo com nossa imagina-
ção – o que é importante ressaltar sobre a animação é que ela 
traz um personagem de espírito livre. Ele pode ser qualquer coi-
sa, até um chapéu que converse com um adulto. Quando criamos 
as Super drags, no Brasil tivemos que fazer vários disclaimers dizendo 
que a série não era voltada para o público infantil.

O que acho curioso é que isso não acontece com relação a con-
teúdo internacional. Temos Ricky and Morty e Simpsons, entre outras 
séries que estão no ar, mas ninguém leva isso em consideração. Acho 
que o fato de Super drags ser um conteúdo que abrange a represen-

A animação é uma 
linguagem. Os animes, 
por exemplo, deixam isso 
muito claro, porque eles 
existem tanto na versão 
infantil quanto na adulta.
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tatividade LGBTQI+ acabou despertando essa necessidade dos dis-
claimers, assim como foi com a Beyoncé, quando ela lançou o álbum 
Lemonade. É um pouco dessa descoberta do que é diferente.

Diesendruck: agora chegou a hora de falarmos da Any Malu, 
que se tornou maior de idade. Como nasceu a ideia de criar uma 
youtuber animada?

Anderson: ainda estávamos no início do Combo Estúdio e, entre 
um freela e outro, ouvíamos alguns programas de rádio e tinha um bem 
legal, o Missão impossível, da Jovem Pan. Os ouvintes ligavam para a rá-
dio, contavam algum caso complicado, que precisava de uma solução, 

e os apresentadores ligavam ao vivo para as 
pessoas envolvidas na situação e faziam com 
que conversassem para resolver o problema. 
Era muito engraçado. Desse programa veio um 
insight que eu compartilhei com o Nando, pen-
sando como seria se criássemos uma conselhei-
ra amorosa, mas animada.

Fernando: naquela época, já tínhamos muitos clientes, mas a 
gente não aparecia, porque no final o crédito era do estúdio que ti-
nha nos contratado, isso deixava o Combo escondido.

Foi quando comecei a pensar que precisávamos dar a nossa 
cara e ter algo realmente nosso. O Anderson teve essa ideia da con-
selheira amorosa, ainda era o começo do YouTube e, um dia, eu es-
tava vendo a dublagem do Big hero 6, filme da Disney, e tinha uma 
pessoa dublando que eu não conhecia, a Kéfera. Foi a partir daí que 
eu comecei a conhecer esse mundo dos youtubers.

Quando conversamos com mais pessoas, de repente per-
cebemos que elas estão rindo, nós começamos a imitar vozes que 
dublamos, contamos histórias... Comecei a pensar nisso e cheguei à 
conclusão de que podíamos usar o que fazemos de melhor, que é a 
animação, com a forma que a gente se comunica, despojada, natural, 
para criar uma personagem.

Quando conversamos com 
mais pessoas, de repente 
percebemos que elas estão 
rindo, nós começamos a 
imitar vozes que dublamos, 
contamos histórias... 



A Malu veio até a gente, não diria que foi algo que nasceu de 
uma conversa do tipo “temos que fazer tal coisa”. Inclusive, isso é 
algo que considero muito importante. 

As pessoas procuram fórmulas do sucesso e se baseiam 
em tantas coisas que já existem e, na verdade, o que faz você 
ter sucesso é a sua própria verdade. A Malu é isso, ela é a nossa 
verdade. Quando as pessoas nos veem conversando, é possível 
enxergá-la de alguma forma.

Anderson: quando tiramos a Malu da gaveta, nos reunimos com 
todo mundo no estúdio e começamos a debater como iríamos criar o uni-
verso dela. Não podíamos simplesmente criar a personagem e colocar no 
ar, então debatemos sobre qual a lógica que usaríamos, o que iria existir 
além do quarto dela, enfim, o universo todo que envolvia a personagem.

Fernando: eu vim do teatro e aprendi que podemos ter o me-
lhor roteiro, os melhores atores e o melhor diretor, mas se não ti-
vermos público para assistir, a peça não vai ser boa. Quem vai poder 
dizer que ela é boa? Então desenvolvemos também um plano de mar-
keting e tivemos uma preocupação muito grande em criar um público 
e gerar uma expectativa nesse público. Durante essa fase houve duas 
pessoas que foram muito importantes para a concepção dessa estra-
tégia. Um deles é o Guilherme Briggs, dublador do Buzz Lightyear, do 
Mickey e agora também do Scooby-Doo. Ele esteve com a gente des-
de o início, inclusive, no quarto da Malu nós colocamos vários easter 
eggs [ovos de páscoa], cada um deles é referência a alguma pessoa da 
equipe ou da produção e tem um quadro pendurado que é de um 
personagem do Guilherme.

Durante o planejamento, ele disse que conhecia alguém que 
iria amar todo o conceito da Any Malu, o Felipe Castanhari, que já 
foi animador também. Quando conversamos e mostramos o teaser 
do primeiro vídeo, ele realmente amou o projeto e quis nos ajudar, 
sem cobrar nada, para fazer acontecer. Isso é algo que sentimos que 
era muito diferente entre televisão e internet, as pessoas se ajudam 
muito mais. Quando a Malu chegou, ela teve a ajuda de muita gente 
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que já estava ali, entre personalidades e youtubers que deram espaço 
para ela aparecer em seus canais.

O primeiro teaser da Malu que o Castanhari divulgou foi uma 
brincadeira na qual ela o sequestrava e o amarrava num piano em 
troca de ajuda. Esse é o diferencial da animação, as coisas podem 
acontecer dessa forma. 

Diesendruck: pensando no processo criativo de vocês, existe 
a participação do público? Ele colabora de alguma forma, ainda mais 
pensando que hoje a Any Malu é uma personagem multiplatafor-
mas, ela não está mais exclusivamente no YouTube?

Anderson: tem muita participação, os vídeos do YouTube são 
fortes indicativos do que as pessoas gostam de ver e ouvir e lá nós 
temos a vantagem dos comentários. Mas o público participa muito 
ativamente em todas as redes, dá ideias, cria teorias, é algo muito 
gostoso. O fã-clube da Malu é muito engajado, a gente realmente 
só chegou até aqui por conta deles e não são apenas crianças, tem 
muito adolescente e os pais também.

Fernando: acho que o público sente o amor que a gente coloca 
no nosso trabalho, até mesmo pelo fato de ser um desenho e de ter 
um tempo maior para a criação do conteúdo. A Any Malu tem dois 
vídeos por mês. O processo criativo vem muito de nós dois, mas o pú-
blico participa dizendo o que gostou ou não. Temos uma mesa de ro-
teiros, recebemos as ideias e juntos vamos identificando o que será 
feito. Em alguns momentos, parece que a Any Malu toma vida e diz o 
que ela quer. Em outros, o processo criativo vem até nós porque na 
verdade ele já está ali. Também fazemos questão de extrair o melhor 
de cada um que participa com a gente. Isso é um ponto importante.

Diesendruck: outra coisa que a Any Malu tem feito, como 
toda youtuber de sucesso, são as colaborações com outros youtu-
bers. A mais recente foi com a Turma da Mônica, que ficou incrível, e 
eu estou curioso para saber o que mais está vindo por aí.



Fernando: quando criamos a Malu, pensamos que ela seria a 
personagem do mundo dos desenhos animados. Iríamos colocar no 
YouTube que ela era o link entre as pessoas e esse universo. As pes-
soas poderiam fazer perguntas para a Malu e ela poderia transmitir a 
questão, pois justamente ela vive nesse mundo. Só que batemos de 
frente com os direitos autorais, então não podíamos usar nenhum 
personagem sem autorização prévia.

Como dublador, conhecia as vozes de todos os desenhos que 
queríamos trazer para o mundo da Any Malu, mas, mesmo sendo 
para o YouTube, quisemos fazer as coisas da forma correta e fomos 
com calma. Um dia a Malu iria chegar ao ponto de poder entrevistar 
personagens famosos, e é exatamente isso que está acontecendo 
com o trabalho com o Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. 

Ver esse crossover acontecer com os personagens que me inspi-
raram desde criança e me ajudaram a aprender a ler foi lindo demais.

Tem muita coisa para acontecer daqui para a frente. No Any 
Malu show, no Cartoon Network, já tivemos entrevistas com o Ben 10 e 
com as Meninas Superpoderosas, entre outros personagens incríveis. 

Diesendruck: quando falamos sobre propriedades intelec-
tuais brasileiras, estamos nos referindo aos muitos desafios de pro-
duzir conteúdo. Há vários mitos que precisamos descontruir, entre 
eles o tempo que um conteúdo leva para amadurecer e conquistar 
um público. Vocês podem falar um pouco sobre o processo da Any 
Malu até ela chegar aonde está hoje.

Fernando: a Malu é um projeto que 
tem entre cinco e seis anos de muito traba-
lho duro. Na verdade, acho que foi um tem-
po curto até ela chegar a esse sucesso, mas 
sempre gosto de lembrar que tivemos muita 
ajuda para que isso acontecesse. 

O que acho importante saber é onde estamos agora. Sabemos 
de onde viemos, não negamos nossas origens em momento nenhum, 
temos consciência de onde estamos e aonde queremos chegar. O 

Quando criamos a Malu, 
pensamos que ela seria  
a personagem do mundo 
dos desenhos animados.
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caminho que percorremos é pequeno perto do que ainda vamos ter 
que fazer para cumprirmos nosso objetivo. 

Quando a Malu começou a fazer sucesso, queríamos camiseta, 
caneca personalizada, boneca etc., mas não é assim e tivemos a sor-
te de contar com a ajuda do David [Diesendruck] para entender isso. 
Agora, já vemos vários posts de fãs que queriam muito fazer festa da 
Malu e os pais acabam dando um jeito por conta própria. Acho isso 
tão espontâneo e bonito. Vimos até uma mãe que fez para as suas 
duas filhas uma versão de mochila da Any Malu e da Aghata.

Anderson: durante a quarentena tivemos uma menina mui-
to fã da Malu, que queria a festa dela de qualquer forma, a mãe 
preparou tudo do jeito que conseguiu, mas ainda assim a menina 
ficou triste porque, por conta da pandemia, os amigos não pude-
ram participar. Isso cortou o coração dos pais dela, que nos envia-
ram uma mensagem pedindo para a Any Malu falar alguma coisa 
para a filha de surpresa. Conversamos com a Natali, que é a dubla-
dora, e ela gravou a mensagem e mandou. Foi muito legal, a meni-
na disse que foi o melhor presente de aniversário que poderia ter 
ganhado na vida.

Fernando: temos muitas histórias legais e bonitas que envol-
vem a Malu, pessoas que pedem áudio, que enfrentaram casos de de-
pressão com sua ajuda. Quando a gente para e pensa nessas situações, 
chegamos à conclusão de que só por essas coisas, já valeu demais todo 
o esforço para transformar esse projeto em realidade. Foi muito esfor-
ço, muito sacrifício, noites sem dormir. É como ter um filho mesmo, no 
começo a gente não dorme de jeito nenhum, cuidando dessa menina o 
tempo inteiro. E ela já nasceu com 18 anos, mandando na gente.

Diesendruck: hoje vocês fazem conteúdo da Any Malu 
no YouTube, no Instagram, no Cartoon Network e também no 
TikTok. Cada plataforma tem suas características de formato e 
linguagem, como é desenvolver tantos conteúdos diferentes de 
maneira consistente?



Anderson: o que aprendemos trabalhando com tantos proje-
tos é que a gente nunca sabe o que vai fazer sucesso, então, qualquer 
coisa que criamos é sempre com o mesmo carinho e cuidado. Desde 
o começo já pensamos como trabalhar um possível desdobramento 
para diversas plataformas e garantindo assim que vamos sempre ter 
conteúdo para trabalhar.

 
Fernando: a Malu tem assunto para qualquer plataforma, 

se surgir uma rede social nova, a gente vai dar um jeito de fazê-
-la chegar até lá. Eu acho que isso é muito natural, é parte da sua 
personalidade. Ela gosta de aparecer, sempre tem o que falar, 
inclusive o fato de ela ser “ela” foi uma decisão importante para 
nós. Queríamos que fosse uma menina para inspirar outras me-
ninas, havia muitos youtubers homens.

Olhamos para cada plataforma individualmente, vemos como ela 
funciona e, embora seja o mesmo assunto, em cada lugar ela se comu-
nica de uma forma diferente. Nossa origem como animadores foi na te-
levisão – os personagens falam com uma intenção diferente, têm outro 
jeito de pensar –, quando fomos para a internet, tivemos que readaptar 
nosso estilo de animação. Mesmo levando um pouco da linguagem da 
internet para o programa da Malu no Cartoon Network, sabemos como 
ela tem que se portar na TV. Não à toa, seu programa está em segundo 
lugar de audiência e estamos batalhando para conseguir o primeiro.

Diesendruck: quais são as expectativas de vocês com relação 
ao trabalho de licenciamento da marca Any Malu com a Redibra? 

Anderson: tem muita gente que entra 
em contato com a gente perguntando sobre 
cadernos, mochilas, roupas da Malu e nós 
também queremos muito ver tudo isso se 
tornando realidade.

Fernando: na verdade, eu queria agra-
decer muito à Redibra por esse trabalho 

O que aprendemos 
trabalhando com tantos 
projetos é que a gente 
nunca sabe o que vai fazer 
sucesso, então, qualquer 
coisa que criamos é 
sempre com o mesmo 
carinho e cuidado.
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tão bem feito. Antes de chegarmos até vocês, passamos por outras 
agências, mas nunca vi um carinho tão grande e tanto envolvimento 
em todo o processo, como se fôssemos nós mesmos criando. Esta-
mos muito felizes e temos muita confiança no que está sendo feito e 
nos produtos que estão para chegar. Como criadores, é muito impor-
tante ver o respeito que vocês têm pela nossa opinião e por criar em 
conjunto. Vai ser muito bonito quando eu vir alguém usando algum 
produto da Any Malu.

 
Diesendruck: Para encerrar, gostaria de pedir para vocês uma 

mensagem final.

Anderson: vou parafrasear a Dory, de Procurando Nemo, que fala: 
“Continue a nadar”. Continue a desenhar, continue a animar, a trabalhar. 
Não podemos desanimar. Mesmo vivendo um momento tão complica-
do, temos que ter foco e nos preparar para o que estiver por vir.

Fernando: uma coisa que sempre falo é para que as pessoas 
apoiem os artistas. Quem conhecer alguém que trabalhe com arte dê 
uma força para essa pessoa. Quando olho para trás, vejo uma história 
que foi difícil, mas que não tinha necessidade de ter sido assim. O 
Brasil é um país complicado para o artista, ele já se cobra demais, en-
tão ao invés de desmotivá-lo, apoie. Já vimos muitos colegas incríveis 
desistirem de seus sonhos por falta de apoio.

Também gostaria de frisar uma coisa que acho bem importante: 
quem tem vontade de trabalhar nessa área deve se especializar. Faça 
cursos, inclusive os do Combo Estúdio, porque precisamos de profis-
sionais capacitados para quando surgir um projeto grande sabermos 
onde encontrar. Isso aconteceu quando fizemos um projeto da Netflix. 
Tivemos que correr atrás de pessoas para montar uma equipe em cima 
da hora e não encontramos tanta gente capacitada no mercado. Estu-
dem animação, sejam animadores, nós precisamos de vocês.



Continue a desenhar, 
continue a animar,  
a trabalhar. Anderson

Quem conhecer alguém que 
trabalhe com arte dê uma 
força para essa pessoa. Fernando
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