
A agência NBS,
do Grupo PPR, anunciou

a contratação de Moacyr Netto,
conhecido como Moa, para
o cargo de diretor de criação
e convergência. Moa acumula
experiência em agências como
Ogilvy, AgênciaClick e Almap.
Na DM9DDB foi responsável
por liderar os projetos de digital
e convergência na criação
da agência. Na NBS, o executivo
irá liderar os projetos de
convergência para clientes
como Oi, Coca-Cola, CCAA,
Bob's, O Boticário, entre outros.

●

Pergunte a um corintiano apai-
xonado o que é a marca Corin-
thians e ele provavelmente res-
ponderá uma sequência sem
fim de pontos positivos. Se a
mesma pergunta for feita para
um daqueles anticorintianos
ferrenhos, só haverá defeitos.
Para não se prender a nenhum
dos dois extremos, o Corin-
thians chamou a agência Euro
RSCG para fazer um trabalho de
branding para o clube. “Nosso
trabalho vai além da gestão de
marca. Queremos transformá-
la no bem mais valioso do clu-
be”, afirma JoséMelchert, dire-
tor do braço de estratégia e de-
sign de marcas da Euro.
A agência, que foi procurada

pelo Corinthians depois da esco-
lha de IvanMarques para a dire-
toria de marketing do clube, já
está trabalhando no projeto há
pouco mais de um mês. “Nessa
primeira etapa estamos fazendo
uma imersão na história e no
presente do time, ouvindo co-
rintianos e anti-corintianos im-

portantes”, diz Melchert. Com
base nas informações e depoi-
mentos levantados nessa etapa,
a Euro acredita que terá elemen-
tos para colocar no papel o que
é a alma do Corinthians. “É um
trabalho até mais fácil do que
criar um marca, porque nesse
caso a identidade já existe e pre-
cisamos apenas torná-la algo
palpável”, afirma o executivo.
A última etapa do projeto se-

rá a sugestão de ações com base

nos resultados da pesquisa. “Da-
remos um valor prático para
identidade, dentro e fora do clu-
be, com lojas e licenciamentos
mais próximos do conceito que
encontrarmos”, diz Melchert.
Quando o trabalho estiver

concluído, em cerca de 3 me-
ses, a Euro pretende manter a
parceria com a equipe. Hoje o
clube divide suas ações demar-
keting entre diversas agências,
dependendo do projeto. ■
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A Nissin inaugurou no fim de
maio quiosques em estações
do metrô de São Paulo para
vender Cup Noodles. Qual
o objetivo dessa iniciativa?
As Cup Cabanas, como batizamos
esse projeto, seguem uma linha
de raciocínio de deixar o produto
mais próximo dos consumidores,
assim como outras ações que
fazemos, lendo o Cup Noodles
para eventos, festas e shows.
Muitas vezes, essas ações são
uma grande oportunidade dos
consumidores terem contato
com o produto pela primeira vez.

Essa é a primeira iniciativa
envolvendo a marca
Cup Noodles e o metrô?
Há alguns anos desenvolvemos
campanhas publicitárias no
Metrô de São Paulo, em função
da quantidade de pessoas
que utilizam diariamente suas
estações. Em 2009 chegamos
a ter quiosques de venda de
Cup Noodles em algumas
estações do Metrô, mas esses
quiosques ficaram abertos
apenas por um período

Os quiosques serão
novamente uma ação
temporária ou agora
têm caráter definitivo?
O objetivo de Cup Noodles é
sempre acompanhar o público.
Nesse sentido, a expectativa é de
que o tempo que as Cup Cabanas
fiquem no mesmo local seja
longo, mas não se pode dizer que
serão definitivas. Dependendo
da evolução das vendas, podemos
inclusive expandir a ação.

Qual a importância desse tipo
de ação para a empresa?
Ganhamos muito com visibilidade
da marca, estabelecimento
de posicionamento e vendas.
Além disso, as Cup Cabanas nos
ajudam em uma ação especial
de engajamento social: os copos
de Cup Noodles utilizados
nos quiosques do metrô são
depositados em um coletor
especial e reutilizados pela
Apae em projetos internos.

Já pensou receber uma pizza com
dizeres românticos ou com uma
imagem de um coração? A Pizza
Hut está lançando para o Dia
dos Namorados dois modelos
personalizados: a pizza de
mussarela com um coração de
pepperoni e a de mussarela com
a frase “Te amo” em cheddar.

Herbalifepatrocina
torneioamistoso
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Foi o número de “leões”
conquistados pela publicidade
brasileira no Festival
Internacional de Publicidade
de Cannes, em 2011. Foram seis
troféus de ouro, 24 de prata
e 37 de bronze, além do troféu
de agência do ano, conquistado
pela AlmapBBDO. Será que
repetiremos o feito em 2012?

OBoticário leva
clientesparaoSPFW

Agência de digital da Holding
Clube será responsável por
todas as ações de marketing
digital da marca americana de
molho de pimenta. Reformular
o site da marca, criar
aplicativos, administrar as
redes sociais e lançar produtos
com ações digitais serão
algumas das tarefas da The
Aubergine Panda, agência de
multiplataformas da Holding Clube, para a Tabasco, seu novo cliente, que
concentra seu investimento de comunicação no Brasil no meio on-line.
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Diretor de criação
e convergência na NBS

A Herbalife anunciou ontem que
será a patrocinadora oficial do
World Football Challenge 2012,
campeonato amistoso de futebol
realizado entre julho e agosto,
que reúne alguns dos maiores
times da Europa. Este é o
segundo ano consecutivo que
a Herbalife patrocina o evento.

Diretor presidente da Nissin
Ajinomoto AlimentosRafael Neddermeyer/O Dia

Para divulgar sua presença
no São Paulo Fashion Week,
O Boticário escolheu 100 clientes
cadastradas em seu programa
fidelidade para conhecerem os
bastidores do evento. As eleitas
foram avisadas pelo maquiador
Fernando Torquatto.

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

Esqueçaocaubóiouaquela turmacom
carameiononsensequegostade festival
de jazz...Nadécadade30,oque fez sucesso
mesmofoi aDalila—primeirocigarro
batizadocomnomedemulhere lançadopela
SouzaCruz.Diziao slogannaépoca:“aquela
porquemoshomensarrancamoscabelos”.
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MOACYR NETTO
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...MITSUAKI MORIHIRO

Até anticorintianos ajudarão
a construir amarcaCorinthians
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




