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Festival

Novos talentos da publicidade
Os estudantes brasileiros 

que sonham em trabalhar em 
agências terão a partir deste 
ano uma boa oportunidade 
para alcançar o objetivo por 
um caminho mais simples. Em 
8 de novembro será realizada 
a primeira edição do Festival 
Universitário de Comunicação 
(FUC), que tem como objetivo 
descobrir novos talentos para 
o mercado. Idealizado pelo 
publicitário Cláudio Venâncio 
— que recentemente deixou 
o cargo de vice-presidente 
de mídia da Fischer América 
—, o evento terá 21 catego-
rias, que serão disputadas por 
meio de anúncios em jornal, 
revista, TV, rádio, internet 

e peças de mídia exterior. 
“Além de ser um projeto 

novo, abre a possibilidade para 
os jovens mostrarem o seu 
trabalho e para as agências 
descobrirem novos talentos. 
São dois lados que me trazem 
uma satisfação pessoal muito 
grande”,  af irma Venâncio. 
Segundo ele, a participação 
no FUC não se restringe à 
área de comunicação. As in-
scrições poderão ser feitas por 

estudantes de qualquer curso 
universitário. 

A comissão julgadora do 
Festival será formada por 30 
profissionais de diversas áreas 
do setor publicitário, como cria-
ção, atendimento, planejamento, 
mídia e produção. 

As inscrições para o FUC, 
ao preço de R$ 160, foram ab-
ertas na quarta-feira, 30, e vão 
até 8 de outubro. A divulgação 
do evento será realizada pelos 

diversos meios de comunicação 
que apóiam o evento, além de 
cartazes distribuídos em 520 
instituições de ensino superior 
de todo o País. 

Os finalistas em cada meio 
receberão  premiações  de 
Ouro, Prata e Bronze. Entre 
os melhores trabalhos será 
escolhido o The Big FUC, 
equivalente a um Grand Prix; 
seu vencedor ganhará estágio 
de um mês na W/Brasil e pas-

sagem e estadia em Cannes 
para acompanhar o Festival 
Internacional de Publicidade.

Fábio Suzuki

Estratégia

Microboard 
escolhe Fala

Após focar o varejo online 
nos seus primeiros três anos de 
mercado, a Microboard, fabri-
cante de notebooks e desktops 
de capital 100% nacional, agora 
mira o varejo físico e, para isso, 
lança mão de uma nova estra-
tégia de marketing. O pontapé 
inicial desse processo foi a esco-
lha da Fala como sua agência de 
publicidade. Ela assume a conta 
no lugar da Z+.

O primeiro trabalho, em 
julho, trouxe o conceito “Revo-
lucione”. Junto com a ação em 
mídia impressa foi montado um 
grupo de promotoras de venda 
chamado As Revolucionárias 
para realizar degustações do 
produto no PDV. “Eles queriam 
mudar a cultura de comunicação 
do segmento, geralmente muito 
técnica. O ‘Revolucione’ estará 
presente nas formas de mostrar 
a Microboard na mídia, de apre-
sentar os produtos e de se rela-
cionar com os consumidores”, 
diz Augusto Moya, diretor de 
criação da agência.

Segundo Rodrigo Righetti, 
diretor de marketing da Micro-
board, a empresa passou por 
um crescimento inesperado em 
função da qualidade dos produ-
tos e do momento aquecido do 
mercado. “Nós nos tornamos 
uma das três primeiras marcas 
do mercado pontocom”, conta. 

Além disso, a companhia 
reformulará seu site. A idéia é 
que ele seja também um espaço 
para que os visitantes possam 
emitir opiniões, como um blog 
aberto. O novo site, também a 
cargo da Fala, deve entrar no ar 
em setembro.

Fernando Murad

Venâncio: idealizou o FUC
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