
A executiva Cristina Cadore
foi a profissional escolhida

pelo Grupo Talkability para
comandar a Inflama RIO, agência
recém-lançada que atuará
nas áreas de ativação, eventos
e conteúdo. Cristina assume
a nova função após passar os
últimos oito anos na Coca-Cola
onde liderou projetos como
lançamentos de produtos e
embalagens, estratégias da
marca durante a Copa do Mundo
2010 e Olimpíada de Pequim
2008, além da promoção Tag
Hits Coca-Cola no ano de 2007.

●

Especializada em ações de trade
marketing, a agência POP tem
um amplo plano de expansão pa-
ra ser colocado em prática ao
longo deste ano. Após faturar
R$ 126 milhões em 2011, a em-
presa deve abrir até dezembro
mais uma filial na região Nordes-
te e estuda comprar duas empre-
sas para incorporar à sua área
de atuação, uma de pesquisa e
outra especializada em shopper
marketing. O objetivo da agên-
cia é fechar 2012 com uma recei-
ta de R$ 150 milhões.

Além das investidas para expan-
são, a agência participa atualmen-
te de duas concorrências para re-
forçar sua carteira de onze clien-
tes fixos. Uma das disputas envol-
ve uma empresa de bebidas. “A
tendência é que as companhias in-
vistam cada vez mais em trade
marketing”, afirma Marcio Tava-
res, sócio-diretor da POP Trade,
que está há sete anos no mercado.

Com clientes do porte de JA-
BS, MABE, Samsung, Nestlé e
p/&G em sua carteira, ele cita

como grande diferencial na
atuação da agência o sistema uti-
lizado para coleta de dados e ma-
peamento detalhado dos pon-
tos de venda pelo país.

“São informações que facili-
tam dimensionar o tamanho da
equipe e a melhorar a distribui-
ção dos produto de acordo com
o público-alvo pretendido”, diz
Tavares. Para esse trabalho, a
agência desenvolveu um siste-

ma próprio de coleta de dados
que foi denominado de Pulsos.

Entre os cases recentes de su-
cesso está o lançamento das mi-
niaturas de cantores sertanejos
realizado pela JABS. “Para ações
como essa, são escolhidos pon-
tos de vendas específicos”.

Sediada em São Paulo, a POP
Trade conta com três filiais insta-
ladas nas cidades de Porto Ale-
gre, Rio de Janeiro e Salvador. ■
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CoworkerscriaaplicativoparaaçãodeChivasRegal

Sadia fechaacordocom
ConfederaçãodeGinástica

Ok, esse raciocínio é a motivação
em qualquer rede social.
Nada de novo.
Mas isso vale para uma aula
de criação publicitária?
Na Miami Ad School, sim.
O tempo que passei na matriz
da Miami Ad School percebi que
os professores, grandes criativos
do mercado americano, querem
saber o que você pensa, quem
é você e como você expressa isso.
Não basta apresentar um
portfólio com ideias criativas.
Uma aluna da Miami Ad School
dos EUA fez um formato
diferente de portfólio.
Ela criou uma carteira com
divisões. A cada divisão,
ela contava uma história
e você descobria uma nova
peça publicitária.
Mandou para Dan Wieden,
o fundador da Wieden+Kennedy,
uma incrível agência de
publicidade.
O "portfólio carteira" foi
parar na mesa do Dan.
Chamou atenção, ele ligou para
a aluna que foi contratada.
Moral da história: tem alguma
coisa mudando.
Nunca fui fã de "portfólios
criativos", nada que o simples
caderno com seu nome e
telefone na capa e os trabalhos
criativos resolvessem.
Em contra partida, mesmo
sabendo que é obrigatório ter um
portfólio on - line, gosto da ideia
física. Prefiro uma entrevista cara
a cara e um material impresso.
Eu amo livros e capas de CDs.
São experiências sensoriais.
Então, estudantes façam da
sua entrevista de emprego algo
sensorial. Porque no mundo
de portfólios iguais, isto pode
fazer diferença. É o que vão
lembrar a seu respeito. Quem
contratar você vai conhecer
sua personalidade e criatividade.
Em inglês chama-se
"brand called you".
Um portfólio criativo é
obrigação. Mas você é o plus.

A agência Coworkers desenvolveu
um aplicativo denominado Real
Friends que será utilizado na
promoção do uísque Chivas Regal.
O ganhador irá com mais três
amigos conhecer as destilarias da
marca em Abeerdeen, na Escócia,
além de fazer um tour pelas
baladas de Londres, na Inglaterra.
A partir dos textos e fotos
enviados pelos participantes,
o aplicativo gerará vídeos com o material que serão avaliados a cada
semana até chegar a quatro selecionados que disputarão a grande final.

Amancoantecipafilme
dasérie“Flintstone”

40%
das empresas no Brasil utilizam
vídeo em suas páginas na
internet, segundo estudo feito
pela TVAOVIVO, produtora
especializada na web brasileira.
O levantamento reuniu endereços
eletrônicos das 50 maiores
companhias do país e revelou
também que 54% delas não
possuem canais no YouTube.

Modessquebroutabusfemininosnadécadade1970

JoãoGordoéanova
estreladoReidoMate

A BRF Brasil Foods fechou acordo
com a Confederação Brasileira de
Ginástica (CBG) para patrocinar
a equipe ser a fornecedora
oficial de alimentos da seleção.
O apoio será concedido pela
marca Sadia, que divulgará a ação
com anúncios em jornais e
revistas, além da mídia online.

Fotos: divulgação

Nova diretora-geral
da agência Inflama RIO

A repercussão acima do esperado
com a campanha protagonizada
por Fred e Vilma Flintstone levou
a Mexichem Brasil a antecipar o
segundo comercial da série para
a Amanco. Criado pela DM9DDB
e intitulado “Dragão”, o episódio
entra no ar neste domingo,
um mês antes do previsto.

Professor da Miami Ad
School/ESPMRodrigo Capote

A rede Rei do Mate terá João
Gordo como garoto-propaganda
de sua nova linha de sanduíches.
A imagem do cantor e
apresentador estará estampada
em displays, banners e cardápios
das mais de 300 lojas da empresa
pelos próximos doze meses.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Em linha com a quebra de tabus promovida pela
revolução sexual na década de 1970, a Johnson &
Johnson levou para a televisão o primeiro comercial
do absorvente Modess. Assinados pela agência Lintas
(maistarde MPMLintas), osfilmes pregavam osconceitos
de liberdade, de segurança e de proteção. Para passar
essa mensagem, o recurso usado marcou para sempre as
ações do segmento: protagonistas de calças brancas e
justas. Um dos filmes mais famosos foi o “Amarelinha”,
em que uma menina se transformava em mulher
conforme avançava no jogo que dá título à produção.
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POPmonta plano de expansão
para faturar R$ 150milhões
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Text Box
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