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Dança das contas

•A Artplan venceu a con-
corrência promovida pela 
Universidade Estácio de Sá, 
um dos maiores anunciantes 
da categoria, que investe 
cerca de R$ 25 milhões por 
ano em publicidade. A conta 
estava na NBS, que mantinha 
Luciano Huck como garoto-
propaganda da marca.

•Os cosméticos Clinique 
passam a ser atendidos 
pela GNova, do Grupo TV1. 
A agência cuidará de toda a 
comunicação da empresa, 
que planeja expandir-se no 
Brasil nos próximos anos. O 
primeiro passo é a inaugu-
ração de sua loja conceito 
no Shopping Morumbi, mar-
cada para o dia 14. Será a 
terceira flagship store, que 
já tem endereços em Nova 
York e Londres.

•A divisão imobiliária da 
141 SoHo Square comemora 
a chegada de mais cinco 
contas. A comunicação ins-
titucional do Grupo Lopes, a 
imobiliária Pronto e as cons-
trutoras e incorporadoras 
Fibra Experts (Grupo Vicu-
nha), BKO e Sinco Engenharia 
passam a ser atendidas pela 
agência, que desenvolverá 
campanhas publicitárias e 
festas de lançamentos dos 
empreendimentos.

•A agência carioca de ma-
rketing digital Frog passa a 
atender as contas do Host-
Gator, provedor de hospe-
dagem de sites, e dos canais 
adultos da Playboy  (Sexy 
Hot, For Man, Venus, Private 
e Playboy TV). A Frog já aten-
dia a Playboy TV Movies e 
outros clientes importantes, 
como Oi e Vale.

•A Sanrio, empresa criadora 
da Hello Kitty, escolheu a 
agência Espalhe para desen-
volver suas próximas ações 
de marketing. A marca irá 
comemorar seus 50 anos 
investindo pela primeira vez 
em marketing de guerrilha 
no Brasil. A agência cuidará 
ainda das ações em redes 
sociais e de relacionamento 
com a imprensa.

•O novo site da Gafisa será 
desenvolvido pela Enken Co-
municação Digital. O objetivo 
da empresa é incrementar as 
vendas de imóveis através de 
ferramentas online. Também 
estão previstos projetos de 
mobile marketing.

Concurso escolhe a capa do anuário
A participação no Wave Festi-

val in Rio pode sair de graça para 
alguns privilegiados. Isso porque 
o evento está promovendo um 
concurso aberto a todos os pro-
fissionais da América Latina para 
escolher a capa de seu anuário.

Cada uma das regiões nas 
quais o Wave tem representa-
ção — Brasil, América Central e 

As peças classificadas se-
rão disponibilizadas no site do 
Wave (www.wavefestival.com.
br/concursodecapa) e expostas 
no Copacabana Palace nos dias 
do evento, entre 17 e 19 de 
maio. Os jurados de todas as 
categorias elegerão a grande 
vencedora, que dará direito a 
um MacBookAir.

O marketing direto 
terá no Wave Festi-
val in Rio uma gran-
de oportunidade para 

se fazer ouvir e lembrar ao mercado 
que a categoria guarda em sua es-
sência características que nunca fo-
ram tão importantes para as marcas 
como são agora. “Há muito tempo 
o marketing direto fala de maneira 
direta e segmentada com o público. 
Hoje em dia, todas as demais disci-
plinas buscam ser relacionais, mas 
só o marketing direto consegue”, 
afirma Alexandre Ravagnani, 
vice-presidente de criação da 
Sunset e um dos membros do 
júri de Direct da terceira edição 
do Wave, que o Grupo M&M 
promove no Copacabana Palace 
entre os dias 17 e 19 de maio.

Paradoxalmente, ao mesmo 
tempo em que trilhou muitas es-
tratégias que hoje são largamente 
utilizadas no mercado, o marketing 
direto acabou perdendo um pouco 
de sua relevância. Apesar de a 
ferramenta ser parte central da 
estratégia de qualquer anunciante, 
profissionais e agências de marke-
ting direto estão muito longe do 
núcleo decisório dos anunciantes. 
“A prática do direto se distan-
ciou das principais decisões de 
marketing do cliente”, confirma 
Paulo Sanna, vice-presidente de 
criação da Wunderman. “Acabam 
surgindo equipes que cuidam do 
digital e que executam o marke-
ting direto, mesmo não tendo 
especialidade na área”, analisa.

Para o executivo, isso tem re-

Direct tenta recuperar sua face pioneira
Marketing direto quer mostrar ao mercado que nenhuma outra ferramenta  
de comunicação consegue tanta proximidade com o público quanto ele
Felipe Turlão

flexo até na inscrição de peças em 
festivais, já que muitos trabalhos 
acabam concorrendo apenas em 
Cyber, quando poderiam ter força 
também em Direct. Esta, aliás, é 
mais uma prova da tendência de 
digitalização da categoria — o 
que, de acordo com os jurados, 
certamente se refletirá no Wave. 
“Historicamente, a disciplina se 
valeu da tecnologia. Inventou 
o 0800, o database marketing. 
Agora precisa pensar o marketing 
em meios digitais, mobile e redes 
sociais”, sugere Sanna.

No entanto, Walter Ioli, dire-
tor de criação integrada da DDB 
Argentina, que presidirá o júri de 
Direct do Wave, faz uma ressalva. 
“Em comparação ao que ocorre em 
outros continentes, o consumidor 
latino-americano está em grande 
desvantagem por causa do acesso 
à tecnologia. Com isso, as agências 
da região encontram muitas difi-
culdades em surpreender o resto 
do mundo com o uso de novas 
tecnologias, pois eles já fizeram 
isso antes”, compara. A grande 
oportunidade da região está no 
que, segundo ele, fazemos de 
melhor: “Ideias que falam a partir 
do coração, geram um grande im-
pacto no público e dão às pessoas a 
oportunidade de se tornarem parte 
ativa do processo”, analisa. 

Falando especificamente sobre 
o Wave, Ioli considera que o fato 
de ser um “estrangeiro” lhe trará 
a oportunidade de se reinventar. 
“Quando somos visitantes, o que 
mais fazemos é observar”, afirma. 

Ravagnani, que frequenta o 

Wave desde a primeira edição, 
crê que a grande tendência para 
os festivais de 2010 é a integração 
dos meios. “É mentira dizer que o 
off-line acabou. Quem souber usar 
bem o marketing de relacionamen-
to dentro da estratégia de comuni-
cação integrada vai se sair melhor”, 
destaca. Ele acrescenta ainda que 
o evento é importante para que 
o mercado brasileiro não se veja 
como uma ilha. “Somos parte de 
um continente que tem grandes 
trabalhos em países como Argen-
tina, México e Chile”, conclui.

A Aktuell nasceu para “pro-
ver serviços de valor agregado”, 
como dizia sua antiga sigla PSVA. 
A abreviação sumiu do nome e 
a agência cresceu em todos os 
sentidos. Festejando seu décimo 
aniversário em 2010, comemora a 
conquista de quatro novos clien-
tes, o fortalecimento de contratos 
já estabelecidos e a chegada de 
eventos inéditos ao País. 

Segundo o diretor-presiden-
te Rodrigo Rivellino, a Aktuell 
é sustentada por três pilares: 
planejamento, criação e con-
teúdo. “As áreas trabalham 
com forte integração e foco em 
eventos, promoções, incentivo 
e convenções”, destaca.

O cardápio acaba de atrair 
Nextel, Johnson & Johnson, 
Kibon (Unilever) e Asics, que se 
somam ao portfólio de clientes da 

Aktuell comemora uma década em ótima forma
agência. “Passamos a fazer parte 
do planejamento dos anuncian-
tes”, comemora Rivellino. “Com 
a Asics, inclusive, entraremos em 
um mercado agressivo, um am-
biente de consumo no qual não 
tínhamos clientes”, detalha. 

Outro importante compo-

nente na atuação da agência 
é a área de projetos especiais, 
dirigida por Danielle Ferreira. 
Nesta seara, a menina-dos-olhos 
é o Athina Onassis International 
Horse Show, etapa do mundial de 
hipismo que chega neste ano à 
quarta edição no Brasil. As duas 
principais novidades preparadas 
para 2010 são o Grande Prêmio 
Brasil do Class 1, parte do cir-
cuito mundial de motonáutica 
(“a Fórmula 1 das lanchas”), 
realizado em março, no Rio de 
Janeiro, e a Pet Fashion Week, 
que estreia em São Paulo nos 
dias 24 e 25 deste mês, depois de 
alcançar sucesso internacional 
em Nova York e Tóquio. A ex-
pectativa da Aktuell é de que os 
dois eventos movimentem cerca 
de R$ 40 milhões.

No novo organograma da agên-
Rivellino comemora a conquista de Nextel, 
Johnson & Johnson, Kibon e Asics

cia estão três gerentes: Guilherme 
Donice (produção), Gustavo Gon-
tijo (planejamento) e Alessandra 
Marder (conteúdo). 

O avanço nos negócios da 
Aktuell motivou Rivellino a inau-
gurar outras empresas. Além da 
5D Experience, voltada para con-
teúdo e experiência sensoriais, a 
iTrade, focada em negócios no 
universo do trade marketing, e 
a Sportcom, com estratégias no 
marketing esportivo, acaba de 
surgir a AK – No Past, No Future. 
“A AK assinará criação e pla-
nejamento de conteúdo online, 
fazendo a transição dos projetos 
para o mundo off-line”, explica. 
À frente da equipe, que já conta 
com seis pessoas, está Fábio 
Mergulhão, também diretor de 
planejamento da empresa. 

Renato Pezzotti

Caribe, Argentina, Chile, Colômbia 
e Venezuela — formará um júri para 
escolher o seu melhor trabalho. To-
dos os vencedores ganham inscrição 
gratuita no Wave, com passagem e 
hospedagem pagas pela organização. 
Vale lembrar que, no caso de uma 
capa ter sido criada por uma equipe, 
todos receberão os créditos, mas 
somente um levará o prêmio.

Ravagnani considera o Wave 
importante para que o mercado 
brasileiro não se veja como uma ilha

Sanna avalia que a atividade se distanciou 
das principais decisões de marketing dos 
clientes e perdeu terreno para o digital
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