
A agência de publicidade
Binder Visão Estratégica

acaba de contratar três novos
profissionais: Renata Pamplona,
Bianca Repsold e Gustavo
Nogueira. Com mais de 22 anos
de experiência, Renata é a nova
gestora de atendimento e fica
responsável por novos projetos e
prospecções. Bianca é a gerente
de RTVC e Art Buyer, produzindo
para clientes como Citycol,
Cerveja Cintra, GM Motors,
KFC e Leite de Rosas. Gustavo,
que tem mais de 20 anos
de carreira, atuará na criação.

●

“Quem fica parado é poste.” É
assim que o presidente da agên-
cia de publicidade DM9DDB,
Sérgio Valente, explica por que
a empresa decidiu reestruturar
suas áreas no início de março.
Para ele, com a evolução do mer-
cado, da indústria, da comuni-
cação, quem fica no mesmo lu-
gar é deixado para trás. “A mu-
dança no modelo é mais uma
evolução na gestão da DM9, evo-
lução necessária para continuar
surpreendendo o mercado e os
clientes. Para continuar fazen-
do boa propaganda e buscando
sempre a superação”, diz.

A agência anunciou ontem
que as quatro áreas-pilares
(Criação, Mídia, Planejamento
e Atendimento), agora se trans-
formarão em dois grandes nú-
cleos: ‘Produto, Criação e Pla-
nejamento’, responsável pela
qualidade do produto ofereci-
do e ‘Business, Mídia e Atendi-
mento’, que vai pensar a me-
lhor solução de negócios para
os clientes. Ambas trabalharão

com duplas de vice-presiden-
tes. Haverá ainda dois pares de
executivos para cuidar de as-
suntos institucionais, um na di-
reção de projetos de convergên-
cia e conteúdo e outro em proje-
tos de fluxo de trabalho.

“Acreditamos em grandes
oportunidades com este novo
modelo. Estamos reforçando a
entrega criativa ao nosso clien-
te com uma estrutura e inteli-
gência de business muito ali-

nhada. O objetivo é melhorar a
agência de maneira integrada:
de processos ao resultado fi-
nal”, afirma Valente. Para ele,
o ano de 2011 foi bom, mas po-
deria ter sido muito melhor.
“Bom porque iniciamos nossa
expansão com a abertura de
duas novas agências no Rio e
no Sul, mas poderia ter sido me-
lhor porque sempre achamos
que podemos ser melhores”,
conclui o presidente. ■
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Quais as novidades
da marca para o ano?
Trabalhamos sempre com dois
pilares: lançamento de produtos
e comunicação. Em 2012 vamos
acelerar. Ano passado lançamos
os modelos 3008, 408 e RCZ.
Para este ano serão cinco novos
modelo de carros, sendo que
a primeira campanha foi lançada
no dia 29 de fevereiro, quando
começou a veicular em TV o novo
filme da Peugeot com o tenista
Gustavo Kuerten, o Guga.

Por que escolheram Kuerten?
Depois de pesquisarmos o que
nossos consumidores achavam
da marca, percebemos que
o design era admirado. Assim,
junto com a agência Loducca, da
qual somos parceiros há quatro
anos, identificamos no Guga
uma fórmula para transmitir
ao consumidor todo o dinamismo,
espírito esportivo e personalidade
do novo 308. Ele é um carro para
aquelas pessoas que já tiveram
conquistas profissionais na vida,
estejam na faixa de 30 a 45 anos,
e gostem de autenticidade,
personalidade e atitude. Ligamos,
então, o estilo com a conquista e
Guga se encaixou perfeitamente
no conceito. Antes mesmo
da propaganda ir ao ar já
havíamos vendido um mil carros.
A meta é fechar o ano com
12 mil exemplares vendidos.

Outros lançamentos também
ganharão campanhas?
Este ano o modelo 208 será
apresentado ao público brasileiro
em primeira-mão no Salão
do Automóvel, que acontece
em outubro, em São Paulo.
Essa é uma versão mais acessível
em termos de preço, que estamos
apostando para o Brasil em 2013.
Além disso, os novos modelo
do 508, 308 CC e 408 THP
terão ainda campanhas próprias
de lançamento. A presença
da Peugeot no Brasil também
completa 20 anos em 2012.
Ainda estamos planejando,
mas devemos ter ações
institucionais da marca. N.B.

Com 4.387 votos, um índio tupi
será o novo símbolo do rugby
brasileiro. Desenvolvido pela
agência Shark&Lion, o mascote
recebeu 47,1% do total de votos.
Na eleição promovida pela
Confederação Brasileira de
Rugby, a Talent também estava
na disputa com dois símbolos.

MariaGadúestreia
campanhadaNextel

R$ 177
milhões

é o valor das duas cotas de
anunciantes fechadas pela
TV Bandeirantes para o programa
Pânico na TV. A cota máster
foi comprada pela Skol por
R$ 114 milhões e a segunda pela
Procter & Gamble (R$ 63 milhões).
O programa humorístico respondia
por 12% do total arrecadado
na Rede TV, onde era exibido.

Pipocanapanelaeguaranáborbulhandonocopo

Agência3uneáreas
demídiaeplanejamento

Para promover o Samsung
Galaxy Note, a agência Cubocc
desenvolveu uma ação fora do
convencional para a fabricante
sul-coreana. Segundo o presidente
da Cubocc, Roberto Martini, a
linguagem moderna e a interação
em 3D trabalhada no vídeo
reforçam o conceito inovador
do lançamento. Foram feitos dois
filmes (A Conquista e Despedida),
que ficarão no novo canal da Samsung Mobile Brasil no YouTube e
estão sendo promovidos com mídia on-line em grandes portais e canais.

A nova campanha da Nextel
traz a rede de pessoas próximas
à cantora Maria Gadú falando
de sua vida, sua trajetória,
influências e mudanças. Esse
é um novo conceito adotado
pela agência Loducca, uma
evolução do conceito “Bem-Vindo
ao Clube”, lançado em 2008.

Diretor de marketing no Brasil
da marca de automóveis PeugeotFotos: divulgação

A Agência3 terá novo modelo
operacional: seus departamentos
de mídia e planejamento
trabalharão juntos na nova
área de estratégia, que tem
à frente Eduardo Barbato,
recém- contratado da NBS, onde
era diretor de planejamento digital.

Naiara Bertão
nbertao@brasileconomico.com.br

Eles entram, respectivamente,
na área de criação, RTVC/Art
Buyer e atendimento.

Em 1991, o publicitário Nizan Guanaes,
no comando da então DM9, consagrava a dupla pipoca
com guaraná. No filme “Pipoca”, as imagens de
pipocas saltando da panela e de bolhas do refrigerante
se intercalam ao som de um envolvente jingle.
Assim o Guaraná Antarctica ganhou popularidade
e novas variações do vídeo foram feitas
relacionando o “refri” a sanduíches e pizza.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

GUSTAVO, BIANCA E RENATA

PARA LEMBRAR

...FREDERICO BATTAGLIA

DM9DDBmuda estrutura para
melhorar processos e gestão

Editora: Eliane Sobral criatividade@brasileconomico.com.br
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Text Box
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