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A MOOD É UMA AGÊNCIA 360º. 
NATURAL QUE CRESÇA PARA 
TODOS OS LADOS. 

agenciamood.com.br

Fonte: Ibope Monitor Evolution (jan./fev.), acumulado 2012.

NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012, A MOOD SUBIU 8 POSIÇÕES 
E JÁ É A 36a NO RANKING DAS AGÊNCIAS. 
UM CRESCIMENTO SÓLIDO E QUE NÃO VAI PARAR POR AQUI.
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Por que a indústria cosmética dá nomes como
“Esconde-Esconde”, “Arrasou!” e “Noivinha”
às cores que chegam aos salões de manicure

A história por
trás dos nomes
de esmaltes

}

Making of

A BBDO Argentina criou
campanha para o carro
baseada em “tweets”

NO TWITTER

O estigma da química

Com a tecla “J” pressionada, posts correm
na tela e formam o desenho do carro da
Mercedes na rua. Mas só funciona no Mac.

CRIAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com uma pilha de quatro me-
tros de pães equilibrada na ca-
beça, um rapaz sai de bicicleta
de um povoado, desce a ladei-
ra, passa por uma favela brasi-
leira, pela China e por Nova
York. Mas tudo, na verdade,

foi gravado em São Paulo.
“Precisávamos de um lugar on-

de encontrássemos pessoas de
todas etnias”, diz Mike Kolleth,
diretor de marca corporativa da
Dow, maior companhia química
dos Estados Unidos. A empresa

gravou a campanha Solucionismo
para tentar quebrar o estigma de
que química é algo ruim. “Ela es-
tá no dia a dia. É a química da
Dow, por exemplo, que torna
possível a existência de pães sem
glúten e de trens que não fazem
barulho”, diz Kolleth.

Para ilustrar o caso dos trens
(tecnologia Dow usada nos tri-

lhos diminuem ruídos), a em-
presa fez um segundo filme,
também rodado em São Pau-
lo. Nele, 150 pessoas aglome-
radas formam um trem, que
passa, graças a recursos de
pós-produção, pelo Minho-
cão, Imigrantes e Cebolão. To-
das fazendo o gesto de “xiu”,
indicando silêncio. / L.C.
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Smart na web

Lílian Cunha

Pelo menos quatro vezes por
ano, um time de dez mulheres
se reúne em um escritório do
Paraíso, em São Paulo. São es-
pecialistas em marketing e mo-
da, funcionárias da Mundial, fa-
bricante dos esmaltes Impala.
Sua missão? Criar nomes para
as cores das novas coleções.

O mesmo acontece em Dia-
dema, com frequência seme-
lhante, mas em outra empresa,
a Aeger, que licencia o nome e
fabrica os esmaltes da modelo

e apresentadora Ana Hick-
mann. Ela mesma participa da
reunião da qual saíram nomes
como “Arrasou!”, “Tudo ou Na-
da” ou “Jasmim dos Poetas”.

Cada coleção – todo fabrican-
te lança no mínimo duas todos
os anos – tem pelo menos seis
cores diferentes. No catálogo
da Colorama, da L’Oréal, por
exemplo, há 183 cores. Como
são pelo menos cinco grandes
fabricantes nacionais, a profu-
são de matizes é enorme e criar
nomes diferentes é crucial para
diferenciar as nuances.

“O nome deve ser curto, em
português ou com palavras popu-
lares em inglês. Pode ou não ter
ligação com a cor, mas precisa
passar a mensagem da coleção e
gerar identificação com o públi-
co-alvo”, diz Denise Joerges, ge-
rente de marketing da Aeger.

O trabalho começa um ano an-
tes do lançamento com pesqui-
sas que definem as tendências
de moda, explica Soraia Arraes,
gerente de marketing da Impala,
terceira maior do País. “Não
olhamos só o que vai ser moda,
mas as emoções dominantes no
momento”, diz.

Recentemente, conta a execu-
tiva, a Impala detectou que as
consumidoras queriam ter mais
calma e tempo em suas vidas. Es-
se, então, foi o mote da coleção
“Trem da vida”, com cores como
“Caixa de Música” e “Deitar na

Rede”. “Esmalte é uma com-
pra emocional”, justifica.

A identificação – nesse ca-
so emocional – pode aconte-
cer também por proximida-
de. Uma coleção de cores for-
tes e metalizadas para adoles-
centes, por exemplo, ganhou
nomes como “#ficadica” e
“#bjomeliga”, conforme se es-
creve no Twitter. “O mais im-
portante é a cor, mas os no-
mes promovem a coleção”,
diz a gerente da Impala.

Em 2010, lembra ela, uma
linha de cores cítricas foscas
foi batizada de “MatteFluor”:
fluor de fluorescente e matte
do inglês fosco. O nome “club-
ber” colou tanto que ajudou a
dobrar as vendas da marca.
Foi preciso até criar um turno
a mais na fábrica.

Erro. Mas nem sempre o no-
me dá certo. “Nomes com er-
ro de grafia, como ‘Aurora Bo-
reau’, da Top Beauty,e ‘Pinck’,
da Tock, podem sabotar uma
coleção”, diz Eveline Castro,
do blog Tudosobreesmaltes.
com. Ela, porém, aponta mais
acertos que erros. “Às vezes a
cor nem é tão bonita ou inova-
dora, mas dá vontade de com-
prar só por causa do nome.”

● A cor do
dinheiro
O mercado de
esmaltes cres-
ceu 13% e gi-
rou R$ 511,7
milhões em
2011, segundo
a Nielsen.

Animação em letra

Pão e trem. Filmes estão sendo veiculados nos Estados Unidos

DIVULGAÇÃO

Criatividade.
Ana Hickmann
escolhe nomes
para sua linha
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2012, Negócios, p. N6.




