
O publicitário Javier
Talavera é o novo diretor

de arte da agência Taterka,
comandada por Dodi Taterka.
De origem mexicana, Talavera
está há mais de 30 anos no
Brasil, onde começou sua
carreira como ilustrador. O
currículo do publicitário, porém,
é marcado por passagens como
diretor de criação em várias
agências brasileiras, como DPZ,
Ogilvy e Leo Burnett. Ele
também trabalhou na W/Brasil,
Fischer/América, Lowe/Loducca,
DM9/Brasil e Y&R/Brasil.

●

A QG Propaganda investiu R$ 1
milhão para consolidar sua área
digital, de modo que os traba-
lhos voltados para as novas mí-
dias estejam totalmente integra-
dos aos outros departamentos
da empresa. Uma das medidas
tomadas foi a contratação de
três novos profissionais espe-
cializados em web para absor-
ver o aumento dos projetos no
segmento dentro da agência.

“A proposta é transformar a
QG numa empresa multidiscipli-
nar, com mais força da platafor-
ma digital. Hoje, mais da meta-
de dos nossos clientes já tem
ações nessa área”, afirma Paulo
Zoéga, diretor-geral da QG Pro-
paganda, que passou a perten-
cer ao grupo francês Publicis no
final de 2010.

De acordo com o publicitá-
rio, o principal benefício desse
acordo está nos trabalhos reali-
zados para clientes globais.
Com a nova estrutura, a agência
pretende fechar esse ano com
um crescimento de 20% em re-

lação a 2011, o que lhe renderia
uma receita em torno de R$ 780
milhões. A meta será alcançada
com facilidade caso mantenha
o ritmo desse início de ano.

Carteira ampliada
Nos três primeiros meses de
2012, a QG Propaganda conquis-
tou três contas. Os novos clien-
tes são a grife italiana Ermene-
gildo Zegna, a Alphaville Urba-
nismo e a Sementes Agroceres.

“Atingimos um tamanho razoá-
vel para a atuação que pretende-
mos oferecer”, comenta Zoéga.

Pelo ranking do Ibope Moni-
tor, a QG Propaganda ficou na
27ª posição entre as maiores
agências de publicidade no ano
passado, com faturamento de
R$ 654,5 milhões. “Nossa expec-
tativa é ganhar entre uma ou
duas posições por ano para es-
tar entre as 20 maiores nos pró-
ximos cinco ano. ■
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É possível dizer quais as ações
de marketing programadas
para a marca este ano?
Serão mais agressivas?
Tivemos um 2011 muito positivo,
com forte crescimento no Brasil.
Isso foi resultado do
reposicionamento da marca
iniciado em maio sob a campanha
"Espalhe a Leveza", cujo principal
objetivo era mostrar ao
consumidor que Philadelphia
é gostoso demais para se passar
só no pão ou ser consumido
somente no café da manhã. Pelos
bons resultados que tivemos
ano passado, acreditamos que
estamos no caminho certo e, em
2012, teremos sim um plano ainda
mais forte do que foi em 2011.

Quanto será investido em
marketing em 2012? O destino
será majoritariamente
no ponto de venda?
Não necessariamente. E como
disse, em 2012, teremos um plano
ainda mais agressivo e iremos
investir 50% a mais que em 2011.
Por isso, as ações serão bastante
diversas, contemplando
campanha em TV, ações em
pontos de venda, parcerias —
como o Restaurant Week — e forte
presença no ambiente digital.

Com quais agências a
Philadelphia trabalha?
Trabalhamos com diferentes
parceiros estratégicos de forma
integrada. A JWT é a agência
responsável pela comunicação
da marca e temos diversas outras
para as iniciativas em ponto
de venda, ativação de marca e
ações digitais, entre outras.

E como a marca usou
o Restaurant Week
em sua estratégia?
O Restaurant Week foi uma ótima
oportunidade de incentivar
momentos gostosos entre
amigos e família. Além disso,
reforça a versatilidade de
Philadelphia pela aplicação em
todo o tipo de prato. Da entrada à
sobremesa, em um prato japonês,
italiano, brasileiro, árabe...

A cerveja Kaiser agora tem uma
nova fan page no Facebook
com conteúdo customizado para
cada região do país. A ideia é
se aproximar do consumidor via
afinidades locais. Quem curtir
a página tem acesso a promoções,
lançamentos, eventos e ações
de marketing. A agência F.Biz,
responsável pelas atividades
de marketing digital da Kaiser
escolheu o público masculino como alvo principal. O conteúdo
é resultado de uma parceria com o blog Papo de Homem.

EUAintensificam
campanhacontra fumo

US$ 30
milhões

é quanto Lady Gaga fatura
com a promoção dos seus discos,
shows e merchandising
realizados pelo Twitter.
A estimativa foi divulgada pelo
The Wall Street Journal.
Na rede social, a cantora tem mais
de 20,8 milhões de seguidores,
e tudo o que ela escreve
é reproduzido no Facebook.

Dentesbrancosemarcaresistente

Rae,MPhomenageia
“OSenhordosAnéis”

A 3M do Brasil exibirá agora seu
comercial “Desastrado” em TV
aberta brasileira. O filme, criado
pela agência Grey para promover
a marca Nexcare, começou
a ser veiculado no programa
Mais Você, da Rede Globo,
esta semana. A aposta da marca
de curativos é no bom humor.

Fotos: divulgação

Diretor de arte da
agência Taterka

O governo dos Estados Unidos
desembolsou US$ 54 milhões na
nova campanha contra o cigarro.
A peça tem imagens de fumantes
que sofreram danos físicos
severos em decorrência do
tabagismo. A meta é que ao
menos 50 mil fumantes
abandonem o vício.

Diretora de marketing da marca
de cream cheese PhiladelphiaAlexandre Rezende

Para marcar o “Dia da Leitura de
Tolkien”, homenagem ao escritor
J. R. Tolkien, a agência Rae,MP
deixará seu site durante a
semana em sindarin, idioma
falado pelos elfos. A ação será
acompanhada por um concurso
cultural realizado pelo Twitter.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Jet skis amarelos, pessoas felizes mergulhando
em piscinas azuis com o escrito “Ah!”.
O clima marcou as propagandas do creme dental
Kolynos na década de 1990 e tornou a marca
uma das mais conhecidas do país, mesmo
depois de sair de linha por conta de sua venda
para a Colgate Palmolive.
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QGPropaganda investe R$ 1mi
para consolidar área digital
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 35.




