
APropeg promoveu
Maurício Passarinho ao

cargo de diretor de criação para
a filial de Brasília. O profissional,
que já está na agência há
quatro anos como redator,
é formado empublicidade pela
Universidade de Brasília (UNB).
Com 12 anos de experiência, ele
tem passagens pelas agências
Denison, Ogilvy, TBWAe Borghiehr
Lowe e acumula prêmios como
Gramado e Abril. Em seu portfólio
estão o atendimento a contas
como Secom (Presidência
da República) e Embrapa.

●

Depois do sucesso do “Tchê Tchê
Rere”, refrão da música do can-
tor sertanejo Gusttavo Lima, a
modaagoraé“VidadeEmpregue-
te”, canção da novela das 7h da
Rede Globo, que está tocando
nas rádios eaténasbaladas.Dian-
te disso, o Magazine Luiza pegou
caronamais uma vez no que já é
hit, com a campanha Ofertetes.
Segundo o diretor de Marke-

ting do Magazine Luiza, Rogério
Bruxellas, surfar na onda do que
já é sucesso é uma estratégia que
tem surtido efeito.A varejista re-
gistrou lucro líquido de R$ 21,9
milhões no segundo trimestre,
378,2% acima do totalizado no
mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, a rede

verificou prejuízo de R$ 18,8
milhões, revertendo lucro líqui-
do de R$ 16,9milhões, na com-
paração anual. O Ebitda ficou
em R$ 71,9 milhões, estável na
mesma base de comparação.
Na primeira metade do ano, a
varejista apresentou queda de
47,9%, para R$ 81,2 milhões.

A varejista também consta-
tou em uma pesquisa que quan-
do as pessoas ouviam a música
Balada Boa, do cantor sertane-
jo, elas lembravam do comer-
cial doMagazine Luiza. Para es-
colher o novo tema da campa-
nha, foi feita uma enquete den-
tro das lojas. A empresa não di-
vulga o valor do investimento,
mas Bruxellas garantiu que a
maior aposta está nas redes so-
ciais. A campanha ficará no ar

nos próximos três meses.
As peças publicitárias terão o

slogan “Quem é louca por ofer-
ta é Ofertete”. A agência Etco
foi a responsável pela criação
da ação que teve produção da
Omni Filmes. “O foco sempre
esteve nas pessoas. Negocia-
mos ofertas exclusivas e quere-
mos estar na boca do povo, cha-
mando a atenção dos clientes
com temas divertidos e atraen-
tes”, disse Bruxellas. ■

➤

CalçadosBibivaipremiarconsumidorcomiPad3

AlmapBBDOassina filmes
daAntarcticaSubZero

86%

Por que mudar a comunicação
do conhaque Dreher?
Os consumidores de Dreher são,
em sua maioria, da classe média
e eles se sentem muito próximos
da marca. Como essa classe
evoluiu nos últimos anos,
houve a necessidade de mudar
a comunicação também. Foi um
trabalho de seis meses baseado
em dois pilares, que são as
novidades no rótulo do produto
e as mudanças no roteiro
criativo das peças da campanha.

Essa iniciativa está
relacionada à queda
nas vendas da marca?
Os trabalhos não começaram por
causa de problemas com a marca,
pois Dreher continua sendo
líder no segmento de conhaques.
A classe média passou a ter mais
escolhas no mercado de bebidas
mas ele continua fiel ao Dreher.
Fizemos várias pesquisas para
entender o consumidor de hoje
e detectamos que a comunicação
precisava se modernizar.

Quais foram as mudanças
exatamente?
É uma evolução. O rótulo ficou
mais moderno e as imagens que
o integram passaram a ter mais
atitude. São detalhes que passam
uma nova imagem do produto.
Já no roteiro criativo das
peças vamos deixar de expor
o momento “que dureza”, pois
ele não retrata mais o nosso
consumidor e vamos adotar
o personagem “Manda Dreher”.
Mas vamos manter o humor
e irreverência e também a
assinatura “Deu duro? Tome um
Dreher. Desce macio e reanima”.

O que abrange a
nova campanha?
Vai ser uma campanha nacional
com criação da agência DPZ.
Vamos ter um spot para rádio,
peças nos pontos de venda e
uma parceria com o Programa
do Ratinho, em que o personagem
“Manda Dreher” será
apresentado. Lançamos um novo
site também. Fábio Suzuki

TetraPakrelançaa
campanhaDoeLeite

Marcadereferência

dos usuários de banda larga
do Brasil se preocupam com
a segurança das informações
nas redes sociais. Segundo
levantamento global realizado
pela F-Secure, 80% dos
brasileiros disseram ter
receio sobre as pessoas que
podem ter acesso a fotos
e vídeos nessas plataformas.

McDonald'spromove
eventoesportivoglobal

Com a expectativa de alcançar
200 mil fãs até o final do ano,
o Calçados Bibi lançou um
concurso no Facebook. Para
participar, o consumidor tem
de acertar quantos cadarços
existem dentro de um cubo
de acrílico, que será espalhado
em todas as lojas da marca.
Os três primeiros que acertarem
— ou mais se aproximarem do
número exato — levam para casa um iPad 3 e um tênis Energy Bibi.
A ação foi desenvolvida pela 3YZ.

A AlmapBBDO criou três filmes
para a nova campanha da
Antarctica Sub Zero. A ação
apresenta para o consumidor
situações “meia boca”
que após serem duplamente
filtradas ficam muito melhores.
A campanha será exibida
em SP, MG, ES, PR, RS e SC.

Diretora de marketing
da Campari do Brasil

Fotos: divulgação

Diretor de criação da filial
de Brasília da Propeg

A partir deste mês a Tetra Pak
relança o projeto “Doe Leite”,
que tem o objetivo de promover
a doação gratuita de leite longa
vida. Para doar, basta acessar o
blog Nutrição Prática & Saudável.
O projeto já beneficiou mais de
60 instituições em todo o Brasil,
com a doação de 100 mil litros.

Reprodução

No dia 21 de outubro, o
McDonald's fará a segunda edição
da “Corrida McDonald's 5K,
Mulheres em Movimento”.
O evento deve reunir mais de 60
mil participantes em 22 cidades,
de 19 países. No Brasil, a iniciativa
acontece em Brasília, Rio e SP.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

OAmidodeMilhoMaizenacomeçouaser importado
peloBrasil em1874epassoua serproduzidonopaísem
1930pelaRefinaçõesdeMilhoBrasil. Suaembalagem
amarela,quesofreupouquíssimasmudançasnesses

anos, tevevários fornecedores, comoaEmbrasaea IGB.
Hoje,elaé fabricadapelaDixieToga.Amarcaé tão
popularquese tornoureferênciaparaoproduto.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

MAURÍCIO PASSARINHO

PARA LEMBRAR

...JULKA VILLA

Magazine Luiza associa marca
a hits populares e faz sucesso

Editado por: Rachel Cardoso criatividade@brasileconomico.com.br

CRIATIVIDADE & MÍDIA
Quarta-feira, 15 de agosto, 2012 Brasil Econômico 27

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




