
A Talent reforça sua equipe
de criação com a chegada

do redator David Romanetto,
que fará dupla com Daniel
Martins no grupo de Alexandre
Nego Lee e Rodrigo Bombana.
Antes de chegar na Talent,
Romanetto atuava como diretor
de criação para a marca Brahma
na agência Africa, e esteve por
12 anos na Giovanni+DraftFCB.
Ao longo de sua carreira,
o redator conquistou prêmios
nos festivais em Cannes,
Clio Awards, Prêmio Abril e
Clube de Criação de São Paulo.

●

Na vice-liderança no ranking
das maiores agências de publici-
dade do país com um faturamen-
to de cerca de R$ 2,8 bilhões no
ano passado, a AlmapBBDO
tem o desafio de manter em
2012 os bons resultados obtidos
nos dois últimos anos. Para isso,
a empresa conta com os resulta-
dos da mudança estrutural reali-
zada no ano passado, onde a
área de web da agência foi total-
mente integrada ao departa-
mento de criação.

Por conta da modificação in-
terna, os criativos André Kassu,
Marcos Medeiros e Renato Si-
mões foram promovidos a dire-
tores da área. “Nossa estrutura
está mais sólida por conta dessa
mudança e agora é hora de co-
lher os frutos”, afirma Luiz San-
ches, diretor-geral de criação
da AlmapBBDO.

Entre os trabalhos destacados
por ele já nessa nova fase estão o
novo posicionamento criado pa-
ra montadora Volkswagen, que
tem utilizado mais plataformas

digitais com o objetivo de inovar
a marca, e a campanha “Pode
ser” para o refrigerante Pepsi.

Para 2012, a agência espera
manter os resultados obtidos
nos dois últimos anos, onde ga-
nhou inúmeros prêmios em fes-
tivais de publicidade pelo mun-
do, aumentou os investimen-
tos dos clientes e aumentou
sua carteira com novas contas,
como a da administradora de
cartões Visa Brasil, que perten-
cia à Lew’Lara. “Foram dois
anos fantásticos não só pelo re-

torno financeiro mas também
pelo desempenho criativo que
tivemos”, diz Sanches.

Questionado se a empresa
planeja realizar outras mudan-
ças estruturais esse ano, o dire-
tor-geral de criação responde
fazendo uma comparação com
o esporte mais popular do país.
“Agência é igual futebol, se mu-
da toda hora não tem resulta-
do. Um exemplo disso é a sele-
ção do Mano, que ninguém sa-
be qual é o time titular até ho-
je”, completa. ■

iProspect fazaçãodigital paraAnhembiMorumbi

NBSlançahoje nova
açãopara DelValle Mais

➤

Pernambucanasfezsucessocomjingledo frio

Considerado o "publicitário do
século XX", pela Associação
Latino-Americana de Publicidade,
Washington Olivetto participou
de conferência promovida pelo
Diário Económico, de Portugal,
para apontar os novos caminhos
do mercado publicitário. Para
o chairman da WMcCann, seja
qual for o meio ou a tecnologia
utilizada, “a grande ideia” foi e
continuará sendo essência da boa
publicidade. Sem falsa modéstia,
Olivetto defende que “vaidade
bem administrada não é defeito,
é um elemento motivador
para novas realizações”.

O que é que o Mundial 2014
pode fazer pela marca "Brasil"?
A quase "refundação" de
Barcelona, cidade hoje das mais
bem-sucedidas e glamourosas
do mundo, começou quando
ela foi escolhida para sediar
a Olimpíada de 1992. O Brasil
pode ganhar muito também,
basta fazer direito. Eventos como
a Copa do Mundo e a Olimpíada,
quando bem explorados,
são da maior importância
para uma cidade ou um país.

Qual deve ser a estratégia
publicitária da mídia impressa
ante a ascensão do digital?
A estratégia trabalha nos
dois lados, o papel e o digital.
O papel tem os seus leitores fiéis
e estes devem ser respeitados.
São leitores que gostam de
ter o contato tátil com a notícia,
a mágica de folhear o papel.
No digital também temos de
respeitar quem prefere
a facilidade de ler a qualquer
hora e em qualquer lugar.

Qual é a sua percepção
da marca "Portugal"?
A marca Portugal é muito
rica. Apesar de ser um país
pequeno, tem uma cultura
muito forte e particular
e ter uma característica única
é o melhor que uma marca
poderia ter. A sua personalidade
forte destaca-se com
facilidade do resto da Europa.

Uma ação de marketing digital
desenvolvida pela agência
iProspect tem dado bom retorno
para a Universidade Anhembi
Morumbi. No ano passado, a
instituição obteve um aumento de
38% no volume de visitas em seu
site, gerando este ano um maior
número de inscrições on-line para
cursos de graduação, graduação
executiva, pós-graduação e ensino
à distância (EAD). Entre as ferramentas utilizadas na ação
estão mídias sociais, vídeos no Youtube e e-mail marketing.

Estreia hoje o novo filme para
a Del Valle Mais, linha de sucos
da Coca-Cola. Criado pela agência
NBS e pela Bossa Nova Filmes,
o comercial de 30 segundos
fará um paralelo entre o cuidado
que uma mãe tem com sua
família e a da empresa na escolha
das frutas para o produto.

Lactavoltaà TVpara
campanha dePáscoa

6,3%
foi a queda de investimentos
registrada no ano passado em
inserções publicitárias no Cinema
em relação ao ano de 2010.
O meio foi o que teve a maior
queda, segundo dados do Projeto
Inter-Meios, publicado pelo jornal
Meio & Mensagem. No acumulado
de 2011, o faturamento do meio
Cinema atingiu R$ 86,3 milhões.

Henkelestará presente na
temporadada StockCar

Novo redator da equipe
de criação da Talent

Sob o ritmo de Don’t Stop Now,
da banda Queen, a fabricante de
chocolates Lacta volta a ter uma
ação na TV para divulgar seus
produtos na data mais importante
do segmento, a Páscoa. A partir
dessa semana, o filme chega à
TV aberta e internet em produção
da Ogilvy e da Paranoid Brasil.

Chairman da WMcCann
Fotos: divulgação

A Henkel marcará presença na
temporada deste ano da Stock Car
através de patrocínio ao piloto
Nonô Figueiredo e marca estará
estampada no carro da equipe
do competidor. A primeira etapa
da categoria ocorre no próximo
domingo, 25, em Interlagos.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

“Não adianta bater/Eu não deixo você entrar/
As Casas Pernambucanas/É que vão aquecer o meu lar”.
Criado pela produtora Lynxfilm, o jingle fez parte da
campanha das Casas Pernambucanas para divulgar a
linha de produtos de inverno da rede, como lãs, flanelas
e cobertores. Composto por Heitor Carillo, a canção
fez muito sucesso tanto no rádio quanto no filme
em animação divulgado na TV no início da década de 60.

Rodrigo Capote
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AlmapBBDOquer colher frutos
dasmudanças na criação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




