
A JWT promoveu Aline
Moda à diretora geral

de mídia e Ricardo Medeiros
a diretor de planejamento
de canais. Aline começou na
agência em 2006 e acumula
passagens pela Young &
Rubicam, DPZ e Africa. Na
agência, a publicitária trabalhou
com clientes como Unilever
e HSBC. Já Ricardo Medeiros
entrou na JWT em 2010 como
diretor de mídia para a Ford.
Antes disso, ele trabalhou
na AgênciaClick, na Africa
e na AlmapBBDO.

●

Imagine fechar o museu mais
famoso do mundo para promo-
ver um jantar para os seus fun-
cionários? Pois foi exatamente
isso que a Raízen fez com os re-
presentantes da Shell Brasil e
da Cosan. A empresa desem-
bolsou R$ 11 milhões para le-
var os seus convidados ao Lou-
vre, em Paris. Atrás disso, está
a Agência Larrat que defende
que por trás de toda grande
empresa há sempre uma “Cam-
panha Motivacional”.

De acordo com o diretor da
empresa, Marcello Larrat, o
mercado de campanhas deste ti-
po movimentou R$ 25 bilhões
em 2011. “O nosso foco é mexer
com o ego das pessoas. Propor-
cionar experiências únicas. A
partir daí, elas ficarão cada vez
mais empenhadas em mostrar
bons resultados para os seus
chefes”, disse Larrat.

A ação da Raízen envolveu
mais de três mil postos de com-
bustíveis de todo Brasil. Os 350
representantes que atingiram

as metas estabelecidas pela com-
panhia ganharam a viagem para
Paris, com direito a visita moni-
torada pelo museu. O encerra-
mento da campanha proporcio-
nou aos convidados uma festa
marcante na MGM da Disney,
um dos parques mais conheci-
dos do mundo — exclusivamen-
te aberto para eles.

Vale ressaltar que a ação dura
durante todo o ano. Os clientes
e funcionários recebem presen-

tes temáticos para aguçar a
curiosidade do grande evento.

A RJZ Cyrela também é adep-
ta das campanhas desenvolvi-
das por Larrat. “Promovemos
jantares, festas e prêmios para
os corretores”, contou.

A expectativa é que até o fim
do ano, o setor de campanhas mo-
tivacionais movimente R$ 28,8 bi-
lhões. “Não é só agradar o públi-
co final. Temos de lidar com os
vendedores”, declarou. ■

Ketchumlevaouro
comcampanhadaP&G
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DrauzioVarella lançaaplicativodesocorromédico

Com o apoio da Qualicorp,
o médico Drauzio Varella
está lançando o aplicativo
Primeiros Socorros.
A ferramenta, que já está
disponível para downloads,
orienta os usuários sobre
como proceder em casos
de engasgamento, cortes
entre outras situações.
O aplicativo conta ainda com um botão de Emergência, que realizada
uma chamada direta para o 192 (Samu). A ferramenta está disponível
para smartphones e tablets dos sistemas operacionais iOS e Android.

89%
foi o crescimento no número
de vendas da gelatina da Turma
da Mônica no primeiro semestre
de 2012, em comparação ao
mesmo período do ano passado.
O produto é feito em parceria
com a Lual Alimentos. Neste mês,
a marca amplia a sua linha de
gelatinas lançando dois novos
sabores: melancia e tutti-frutti.

LIDERANÇA CRIATIVA

A proposta foi pensada para
a chamada “indústria criativa”,
representada por empresas
cujo sucesso depende
essencialmente da criatividade dos
profissionais que nela trabalham.
Em geral, os líderes dessas
empresas vieram do terreno e
dificilmente são administradores.
A ideia do modelo de liderança
criativa é não perder de vista
o talento desses profissionais,
mas associá-lo a elementos que
garantammaior competitividade
ou liderança do mercado.
Pensada originalmente para
a “indústria criativa”, a liderança
criativa pode se estender
a todas as empresas, pois hoje
o talento humano é a principal
matéria-prima do sucesso.
Em primeiro lugar, é preciso ter
como ponto de partida a perfeita
compreensão das escolhas
estratégicas da empresa por todos
os líderes. As perguntas clássicas
certamente são conhecidas
da alta administração: qual é
o nosso vetor de competição, qual
o posicionamento mercadológico
escolhido, quais são os nossos
diferenciais hoje e o que falta
para sermos mais competitivos
no futuro? Se você acha que
não é necessário que todos
saibam as respostas, se engana,
pois é no nível intermediário
que a empresa acontece.
Porém, a estratégia ocorre
num contexto permeado pela
cultura da empresa, missão,
e valores que devem ser
incorporados ao modelo.
E para terminar, certamente os
princípios da liderança criativa
chegam às pessoas, mostrando
que as qualidades exigidas
do líder variam em função
da estratégia de competição. Não
quer dizer que haja algum caso
que possa prescindir de respeito,
diálogo, acompanhamento,
avaliação justa, etc. Entretanto,
mais uma vez, princípios gerais
não são suficientes. Estratégia,
cultura e pessoas de forma
integrada: liderança criativa.

Mixassinapromoção
ecológicaparaCrystal

Desceredondo

AgênciaRae,MPcriaação
paradoaçãodesangue

A Ketchum ganhou ouro na
categoria Marketing — Consumer
Products do International
Business Award 2012 com a ação
“Koleston Makeover” criado para
a P&G. O concurso é realizado
pelo The Stevie® Awards.
Este é o oitavo troféu que a
Ketchum ganha neste concurso.

A agência Rae,MP está realizando
pelo quarto ano a campanha
“Sangue Bom”, que acontece
no dia 18 de agosto, no Banco
de Sangue do Hospital Santa
Catarina, em São Paulo. Nos dois
últimos anos, a Rae,MP coletou
cerca de 13 mil ml de sangue.

Diretora de mídia e diretor de
planejamento de Canais da JWT

A Coca-Cola, o Grupo Pão de
Açúcar e a Mix Brand Experience
lançaram uma promoção
ecologicamente correta:
“Torça por um futuro melhor
com Crystal”. Os clientes
que comprarem três ou mais
garrafas de Água Mineral Crystal
vão concorrer a 30 Eco Bikes.

Diretora de educação
executiva da ESPM
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Carolina Marcelino
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A história da cerveja em lata no Brasil começou
com a Skol, que a lançou em 1971 em latinhas de
folha de flandres, produzidas pela metalúrgica

Matarazzo. Em 1989, as latas passaram a ser fabricadas
em alumínio, pela Alcan, hoje Novelis. A partir de

então, todos os fabricantes tomaram o mesmo caminho.
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ALINE MODA E RICARDO M.

PARA LEMBRAR

Larrat desenvolve campanhas de
incentivo para Raízen e Cyrella

...CÉLIA MARCONDES FERRAZ
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