
porque é multifacetada,
como explicam José Luiz
Peixoto, há 14 anos na
agência, e Mônica Yuri
Figueiredo, que trabalha na
casa há seis: "Não ficamos
fechados na criação, pois, todos
participam e colaboram. O alinha-
mento acontece entre nós, na criação,
com o pessoal da BDU da conta e com
as demais áreas envolvidas. Como
nossa abordagem aos desafios dos clien-
tes é ampla e nosso conceito de criativi-
dade transcende à mensagem em si, só
é possível trabalhar de forma criativa se
essa 'tarefa' for desenvolvida por todos,
sob a liderança de nossa área". Os dire-
tores de criação destacam que formam
muitas "duplas" com seu próprio pes-
soal e com outros profissionais, como
os de planejamento, sistemas, web e
operação; pois a criatividade é aborda-
da no seu sentido multidimensional.

Outra característica rele-
vante da forma de criar da
Zicard é que o processo se dá
como em uma novela de TV,
com ajustes on going. O que
é natural, aliás, considerando
a natureza da maior parcela
do trabalho realizado, com-
posta por campanhas multita-
refas, de longa duração c
envolvendo diversos públicos

— sob o fio condutor da

Zé Luiz e Mônica,
como são tratados por

seus colegas, detalham
outros aspectos do método
e da prática criativa na agên-

cia: "O conceito começa no macro e
vai até o micro, com intensa colabo-
ração. Temos muita abertura entre
nós e com as demais áreas, de forma
a escapar da burocracia e ganhar
maior precisão. Há uma dependên-
cia saudável de toda a equipe — cria-
tiva ou não — para se alcançar índi-
ces consistentes de sucesso".

Solução ..transcendente^
O briefing do trabalho era "apenas"

para um projeto de sinalização infor-
mando que boa parcela dos táxis já
aceitava cartões de crédito e débito
Mastercard Maestro e Redeshop, da
Redecard, para pagamento das corri-
das. A solução criativa transcendeu
esse fim ao desenvolver uma série de
itens promocionais de utilidade para o
passageiro e o taxista, encaixando men-
sagens institucionais da bandeira e de
impulsionamento do uso do cartão
(inclusive fora do próprio veículo).

Integração vertical
e horizontal

Desenvolvido a partir do tema pu-
blicitário e do personagem criados
pela AlmapBBDO para a cerveja An-
tárctica, o esforço promocional "Jogos
da BOA" aproveitou magistralmente



a oportunidade de realização do Pan
do Rio. Além de material de alta qua-
lidade para o PDV, gerou eventos
totalmente linkados ao tema promo-
cional, integrando com rara felicida-
de os efeitos de reforço de imagem
de marca e de ativação promocional.
Razão pela qual foi escolhida como
a "Campanha Promocional de 2007"
por About e PortaldaPropaganda.com
(mais detalhes desse projeto no tex-
to sobre a Zipe e na matéria dedica-
da à campanha).

Alta qualidade em múltiplos
e pequenps deta|hes

O premiado caso "Sempre juntos",
da Sadia, contou com uma abordagem
original, a do programa de relaciona-
mento, que representa um passo além
das tradicionais campanhas de incenti-
vo. O esforço demandou a produção
de uma grande quantidade de peças
- focadas nos diversos públicos inter-

nos e externos envolvidos na campa-
nha — para expor os vários objetivos
da ação continuada (como compra e
oferta de maior mix pelo varejo, expo-
sição de materiais de merchandising,
incremento do volume vendido em
cada PDV e transformação do vende-
dor em um "consultor" do varejista),
além de motivar o empenho de todos
os envolvidos na superação dessas me-

tas. Todas essas múltiplas peças e pe-
quenos detalhes feitos com o mesmo
alto padrão de qualidade.

Solução em uma peça
O desafio e objetivo propostos eram

o da criação de uma peça de merchan-
dising que fosse útil aos varejistas da
AmBev, que tivesse valor, praticidade
e bom visual; que durasse o ano todo
e que gerasse demanda de outra para
o período seguinte. A solução criativa
foi a de desenvolver uma pasta organi-
zadora, com importantes funcionali-
dades, tais como espaço para o arqui-
vo de correspondências; porta-revista
com capacidade para seis edições; com-
pleto calendário anual, com sinaliza-
ção das datas importantes, feriados e
"períodos quentes de venda"; além de
dicas de promoções e de logística para

os proprietários dos varejos
objetivados. O resultado

foi peça valiosa, como
nunca fora entregue

ao varejo, tendo sido
"repetida" devido à
"demanda popular".©

Text Box
Fonte: About, a. 19, n. 893A,p. 18-19, fev. 2008.




