
A Hub Brasil, agência
de promoção, acaba

de reforçar sua equipe com
a contratação de cinco
colaboradores. Os novos
contratados são: Luciana
Noronha (ex- Banco de Eventos)
é a nova diretora de operações;
Nathalia Duarte Santiago
(ex-Localiza) e Maria Victoria
Staibano (ex-Banco de Eventos)
como produtoras de evento;
Deborah Fernandes (ex-Super
Produções) e Paulo Gorniak (ex-
Dream Factory), como redatora
e gerente de atendimento.

●

Os últimos meses têm sido bas-
tante agitados na agência Leo
Burnett Tailor Made. Depois
de um período complicado,
em que ficou sem presidente,
os executivos da agência come-
çam a colocar a casa em or-
dem. “Estamos investindo pe-
sado em cinco áreas que já fa-
ziam parte de nosso escopo,
mas que agora vão ganhar for-
ça”, afirma Pablo de Arteaga,
diretor de operações e um dos
sócios da empresa.
As áreas que passam por esse

processo são as de consultoria,
varejo, conteúdo, digital emar-
keting esportivo. “Nos últimos
doismeses,mais de dez executi-
vos viajaram para o exterior pa-
ra fazer cursos dessas áreas”,
diz Arteaga.
Para a área digital, a Leo Bur-

nett procurou reforçar a sua
equipe. Rodrigo Jatene, que tem
passagens por agências como a
Wunderman e a AgênciaClick,
foi contratado comodiretor cria-
tivo para integrar as áreas onli-

ne e offline. “O trabalho já co-
meça a trazer resultados e al-
guns de nossos clientes já estão
trazendo sua parte digital para
cá”, afirma Arteaga. Além dis-
so, toda a equipe da agência pas-
sará por treinamentos para en-
tender melhor o funcionamen-
to domarketing digital. “Refor-
çar nosso posicionamento nessa
área tem tudo a ver com nosso
histórico de construção demar-
cas”, diz Arteaga.

O investimento no marke-

ting esportivo é outro que tam-
bém já está trazendo resultados
e clientes como Samsung, conti-
nental e P&G já encomendaram
projetos nessa área.
E as mudanças na Leo Bur-

nett não parampor ai. Nos próxi-
mosmeses a companhia deve fa-
zer o lançamento oficial de uma
nova área, voltada para o desen-
volvimento estratégico. “Ainda
é tudomuito recente,mas deve-
mos ter algo mais concreto em
breve”, diz Artega. ■

Fisgo lançanovaferramentaparaclassificados

Hortifruti incentivauso
desacolas retornáveis

➤

Muitas pessoas, entre profissionais
da área dos games, consumidores
e curiosos, discutem os motivos
que fazem a série Angry Birds
ser tão baixada nos celulares,
atingindo recentemente a
marca de 1 bilhão de downloads.
Muitos analisam o jogo e
atribuem seu sucesso a algumas
de suas particularidades,
como a sua simplicidade,
pouca penalização ao jogador
inexperiente, constante sensação
de progresso. Essas observações
dão enfoque para elementos
do jogo e se esquecem de algo
o qual a Rovio, produtora
do game, consegue fazer com a
mesma excelência: marketing.
Uma das estratégias, por
exemplo, abrange o forte
envolvimento da marca com
seus usuários via redes sociais,
com prêmios para quem clicassem
em “curtir” no Facebook.
Essas estratégias de divulgação
tornaram a marca um verdadeiro
produto cultural. O professor
Matheus Marangoni, da ESPM,
estudou a série em seu mestrado
e aponta que Angry Birds
é um produto transmidiático,
de grande repercussão, pois,
além das estratégias comuns
em marketing, o forte enfoque
nas redes sociais incentiva
a produção dos fãs, ensinando
a passar das fases ou brincando
com os personagens. E Marangoni
lembra bem: “Essas estratégias
de marketing vêm sendo feitas
faz muito tempo por empresas
do ramo do entretenimento,
como Disney e Warner”.
Segundo qualquer case de
sucesso, não é só um bom
produto que sustenta um negócio.
Não podemos nos ater apenas
às características dos jogos
ao buscar alguma justificativa
relacionada ao seu sucesso.
A análise das características dos
elementos de jogos pelos olhos
do game design é importante,
mas não vamos esquecer que os
games podem ser considerados
um produto midiático que
depende de marketing para
estourar em sucesso também.

A rede Hortifruti faz campanha
entre os dias 2 e 5 de junho,
para marcar o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Neste período,
a empresa terá uma ação
para incentivar o uso da sacola
retornável. Ação foi criada pela
MP Comunicação e vai para as
redes sociais e pontos de venda.

Lupoquerser lembrada
pelosapaixonados

752,6
mil

Éo número de fãs na página da
Gol no Facebook, o que faz com
que a empresa esteja entre as dez
maiores companhias aéreas no
Facebook nomundo, ocupando
a 6ª posição, de acordo com
o ranking da Socialbakers.com.
A Gol, que está na rede social
desde 2010, no período de um ano
conquistoumais de 518.820 fãs.

MateLeão:umahistóriadodesigndeembalagens

WMcCanncriaalienígenas
paraViradaSustentável

A Fisgo.com — empresa brasileira
de agregação de classificados
pela internet, com foco em
imóveis e veículos — está lançando
o “Bem Direto”, ferramenta
que permite conexão entre
consumidores, imobiliárias
e concessionárias de veículos.
Ao preencher o formulário
do “Bem Direto”, no site do
Fisgo.com, o consumidor recebe
o contato de um consultor, no mesmo dia, com diversas ofertas
que não estavam disponíveis no site, de acordo com seu interesse.

Fundadaem1901,aMateLeãotemumdosprodutos
maisantigosdopaísesuaembalageméumpasseiopelo
passadododesignbrasileiro.Nãofoisóoslogan,“use
eabuse”quemudou(paraNatural),aprópria empresa
trocoudemãosehojepertenceàCoca-ColaCompany.

A Lupo vai aproveitar o
Dia dos Namorados para reforçar
a divulgação de suas linhas
de lingerie e underwear. Para
isso, a empresa encomendou à
agência G2 Brasil uma campanha
ligada à questão da sensualidade.
As peças serão veiculadas
em revistas e nas lojas da Lupo.

Coordenador do
GameLab ESPMFilipe Redondo/Folhapress

É daWMcCann a campanha da
Virada Sustentável, que ocorre nos
dias 2 e 3 de junho em São Paulo.
Omote é “Só quem é de fora
não precisa se preocupar com
o planeta”, com personagens
alienígenas, claro. As ações vão
para internet e instalações urbanas.

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br
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Depois de anodifícil, LeoBurnett
começa a pôr ordemna casa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




