
A JWT acaba de promover
a dupla Rodolfo Amaral

e Ricardo Marques como
novos diretores de criação.
A mudança faz parte do plano
de reestruturação da agência
no país, colocando os dois
profissionais, com o diretor
de criação da agência CASA
(do grupo JWT), Gustavo Costi,
a frente do comando criativo da
agência em Curitiba. Marques
é diretor de arte da JWT há sete
anos e Amaral, há seis anos. Eles
respondem a Roberto Fernandez
e Ricardo John, da JWT Brasil. 

●

Talvez Diego Dumont não possa
fazer muito pelo meio campo do
Corinthians, nem dar um jeito
na zaga do Santos, mas ele tem
funcionado como uma espécie
de ombudsman dos torcedores
desses times (e também do Cori-
tiba, Internacional e Bahia). Du-
mont é gerente de planejamento
da F/Nazca, agência que tem a di-
visão de futebol da Nike. A mis-
são dele? Pesquisar o que pen-
sam e o que querem os torcedo-
res dos clubes patrocinados pela
fabricante de material esportivo.

Mas não de todos os torcedo-
res. Dumont e sua equipe se con-
centra no que ele chama de ‘tor-
cedor/formador de opinião’.
“Com base em toda a pesquisa já
gerada e nos contatos que ainda
mantemos com os torcedores-
chave, influenciadores, nossos
dois editores de conteúdo para
Nike Futebol produzem material
individuais de cada time para as
redes sociais”, afirma Dumont.

Ele conta que a interação nas
redes sociais exige ainda uma

boa dose de equilíbrio na quanti-
dade e qualidade das postagens
de cada clube para não causar
desavença de torcedores com a
marca. “Optamos por ter ape-
nas um perfil social da Nike Fu-
tebol em cada rede social (Face-
book, Twitter, Youtube e Fli-
cker) e não ter canais indivu-
duais”, diz ele. Aspectos regio-
nais, a linguagem de cada time,
o histórico de cada um deles

com a cidade em que estão tam-
bém são levados em considera-
ção na hora de produzir o con-
teúdo. Cuidado adicional: Du-
mont e sua turma estão sempre
de olho no humor da torcida pa-
ra não dar bola fora.

Além do conteúdo digital, a
F/Nazca também é responsável
pelo conteúdo off line da Nike
no futebol. A conta da Nike está
na F/Nazca desde 2005. ■

➤

Internetéaquemaiscresceemreceitademarketing

CASAfará publicidade de
outrastrês marcas da J&J

PRECONCEITO COM
CLUBES DE COMPRA, VOCÊ
JÁ PASSOU POR ISSO

Possivelmente você já fez uma
compra em um dos vários sites
de compra coletiva. Apesar
da venda com um bom desconto,
há um consenso de que essa
é uma excelente maneira de
estimular a experimentação.
No setor de serviços, é impossível
desassociar a percepção de
qualidade do atendimento direto
prestado a ele. Em um restaurante,
por mais que a refeição esteja
ótima e o preço atraente, a atitude
do garçom estámuito mais próxima
da percepção de qualidade total.
Isso faz com que pareçam
estranhas as situações em que,
ao frequentar um local cujo
serviço tenha sido adquirido
em um clube de compras, a
qualidade seja inferior àquela
de quem “está pagando”.
A maioria dos restaurantes pede
que seja informado na chegada
se o pagamento será com cupom
de clube de compras. Imaginamos
que seria para dar um tratamento
melhor a esse cliente (apesar
de todos, à primeira vista,
merecerem bom tratamento).
No entanto, boa parte dos
estabelecimentos trata os
clientes de clubes de compras
com preconceito. Recentemente
li um caso de uma clínica estética
que tratava esses clientes como
“peixes” urbanos. "Chegou
mais um peixe", “Fala com fulana
que ela atende aos peixes”.
Essas terríveis primeiras
experiências ganham volume
no meio online e isso reduz
o valor percebido dos
estabelecimentos, podendo fazer
com que o cupom não valha
o desgaste no tratamento.
O problema de atendimento
é resolvido com uma só palavra:
treinamento. Ao perceberem
que esses locais têm apenas uma
chance de causar boa impressão
em um potencial cliente,
deixaremos de ter as mesas do
canto para quem usa o cupom.

Devassa lança primeiro
filmecom aescolhida

R$ 130
milhões

É a verba publicitária de 2012 do
grupo Petrópolis em disputa pelas
agências NeogamaBBH, Fischer &
Fischer, Young & Rubicam,
Lew Lara TBWA, DPZ e NBS.
As quatro primeiras
já fizeram suas apresentações
ao presidente da empresa, Walter
Faria, enquanto as duas últimas
ainda irão mostrar seus projetos.

Comíndiose formigas,Philcoquissediferenciar

Perrier terá stripperem
embalagens limitadas

A internet foi a mídia que mais
cresceu em faturamento
publicitário nos primeiros
11 meses de 2011. Com um filão
de R$ 1,29 bilhão de receita no
período, o salto em comparação
com 2010 foi de 21,6%. Contudo,
a TV aberta ainda é a que mais
ganha com venda de espaço
comercial: R$ 16,2 bilhões.
No total, de janeiro a novembro do ano passado, o mercado
publicitário brasileiro cresceu 8,5% e movimentou R$ 25,6 bilhões.
As informações foram divulgados pelo Projeto Inter-Meios.

A agência de publicidade CASA,
do grupo JWT, acaba de
conquistar três novas contas da
Johnson & Johnson: Neutrogena,
Sempre Livre, Clean&Clear
e o site institucional da empresa.
Com isso, ela passa a atender
14 marcas da J&J, para quem
faz atendimento desde 2009.

Após de fazer barulho com a
escolha no Carnaval de sua nova
garota-propaganda, entra no
ar o primeiro comercial da marca
Devassa com a modelo Juliana
Salles, a eleita. Criado pela
agência Mood, o filme chama
“Ladeira” e traz os humoristas
Leandro Hassum e Bento Ribeiro.

Professor da Arena
Digital da ESPMFotos: divulgação

A atriz de stripper burlesca
Dita Von Teese vai estampar
as embalagens da marca de
água mineral Perrier, em edição
limitada. O rótulo, criado por
designers do estúdio Hartland
Villa (França), lembra o mundo
das pin-ups de 1930 e 1940.

Naiara Bertão
nbertao@brasileconomico.com.br

Novos diretores de criação da
CASA, agência do grupo JWT

O publicitário Fábio Fernandes reiventou o jeito que
a Philco fazia publicidade na década de 1990. Primeiro
com o bordão “Tem coisas que só a Philco faz por você”
e, mais tarde, com os roteiros do “Índio e indiozinho”
e “Formiguinhas”, ganhador do Leão de Ouro em 1996.
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F/Nazca e Nike formam time
exclusivo para o futebol
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




