
A equipe de criação da
Ogilvy & Mather anunciou

a contratação de dois redatores
Juliana Patera e Luís Felipe
Figueiredo. Juliana que vem
da Africa, trabalhou na sede
da agência em Nova York e,
ainda no mercado internacional,
acumula em seu currículo
passagem pela Pereira & O'Dell.
Luís Felipe Figueiredo vem
da Publicis Brasil e também
já teve passagens pela
Publicis NY. Entre as marcas
que já atendeu estão Nestlé,
Citibank e Canais Sony.

●

Fugir do tradicional tradicional.
Essa é a proposta da Leicht, que
está completando um ano no
Brasil. E para celebrar a data, a
marca alemã especializada em
móveis de cozinhas planejadas
preparou uma ação de marke-
ting realmente inusitada. No lu-
gar de comerciais na TV e de
concursos culturais nas redes so-
ciais, a empresa montou uma ex-
posição inédita em São Paulo,
“Joan Miró: A metáfora da cor”.

O showroom da empresa, lo-
calizado na Avenida Europa,
área nobre de São Paulo, recebe-
rá 20 obras, entre litografias e
gravuras, do pintor espanhol
surrealista Joan Miró. Segundo
o sócio diretor institucional da
Leicht, Thiago Bruni, o foco são
os fiéis consumidores da marca.
“Nosso público é AA, por isso
decidimos restringir essa ação a
eles”, disse Bruni.

A exposição está sendo feita
em parceria com a Galeria Antic
& Modern, de Barcelona. Sem
divulgar o valor investido na

empreitada, o executivo decla-
rou que a ideia surgiu após con-
versas com o público e com os
responsáveis pela galeria. Uma
espécie de brinde aos resulta-
dos.“Nosso ano foi ótimo. Em ju-
lho, vendemos o mesmo volu-
me comercializado no acumula-
do dos 10 meses anteriores”.

Depois de 85 anos de presença
no mercado internacional, a Lei-
cht escolheu o Brasil para iniciar
as suas atividades na América La-

tina. Porém, a marca que possui
um estilo boutique não pensa em
abrir novas lojas por aqui. “Os
nossos clientes do Rio de Janeiro
e do Mato Grosso gostam do ri-
tual de vir para São Paulo ver as
novidades. Por enquanto está
bom assim”, explicou Bruni.

A exposição será inaugura-
da no dia 31 de agosto apenas
para convidados e em setem-
bro será aberta para o público
em geral. ■
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Facebook lançapáginadenegóciosemportuguês

YouTubecriaanúncios
“puláveis” emmobile

R$79
milhões

A DEPENDÊNCIA
DA MÁQUINA PELO HUMANO

Hoje, a vivência em uma
plataforma digital se compõe
em ambientes ultradigitais
e não mais somente digitais,
pois se antes entrar na internet
era representação da conexão
e atualização profissional,
atualmente estar sem perceber,
torna a rede o sangue para
a sobrevivência do humano.
Note que se esquecermos a
carteira em casa, qualquer
outro amigo nos ajuda no
pagamento do almoço; porém,
se esquecermos o celular,
voltamos mesmo que isso
possa representar enfrentar
o maior trânsito do Brasil em
uma quinta-feira de feriado.
Cada vez mais a conexão com
máquinas está ao nosso alcance,
seja ela quando usamos em
um autoatendimento de algum
banco ou mesmo quando
conversamos com algum
robô nas redes sociais.
A dependência das máquinas
nos torna uma parte operante
do sistema de “bits and bite”,
gerando um “ciberhumano”
que vive em função de outros
sistemas ou máquinas. São
percebidos somente quando
está no começo de um dia
de trabalho, a energia ou
a internet se evade e recai
sobre todos os humanos
o manto do sentido de zumbi
e não fazemos mais nada
do que aguardar até a volta
dos sistemas. Será que nos
tempos passados dos nossos
pais esses fatores eram
primordiais para a produção
de produtos e ou serviços?
Amigos, existem muitas
outras coisas que precisamos
explorar, mas sempre
com algumas perguntas:
Onde tudo isso vai acabar?
Quando, como? Só sabemos
que tudo é orgânico e está
em constante mutação.

Habib's lançacampanha
digitalparaaBib'sfiha

Máximobrilho

foi quanto o Carrefour investiu
na compra de mídia em 2011, de
acordo com o ranking Agências &
Anunciantes. Nesta semana,
a marca anunciou que a Leo
Burnett Tailor Made venceu
a concorrência pela conta
publicitária, que pertencia a
F/Nazca S&. A agência cuidará
das ações de todos os segmentos.

Bradescoparticipado
FórumdoEsporte

O Facebook redesenhou sua
página “Facebook para
Empresas” e agora disponibiliza
a versão em português
(www.facebook.com/business).
O objetivo dessa repaginação
é oferecer mais dicas,
ferramentas e tutoriais para
pequenos e médios empresários
na rede social. O conteúdo do
site também está atualizado, incluindo os produtos lançados,
guias práticos para anunciantes, histórias de sucesso,
além de outras sugestões de gestão.

O YouTube vai lançar seus
anúncios de vídeo “skippable”
em dispositivos móveis. Com isso,
os usuários podem pular os
anúncios de vídeo, apelidados
de “TrueView”, depois de cinco
segundos. Os anunciantes pagam
apenas se o espectador assistir
por 30 segundos ou mais.

Novos redatores da equipe de
criação da Ogilvy & Mather

A Publicis Brasil desenvolveu
toda a ação de marketing digital
para a Bib'sfiha de carne do
Habib's. A produção, assinada
pela Hungry Man Brasil, foi
realizada com articulações
manuais e sem auxílio de
computação gráfica. Serão 15
filmes disponibilizados na web.

Professor de pós-graduação em
Gestão e Marketing Digital da ESPM

Fotos: Divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

O Bradesco está patrocinando
a segunda edição do Fórum
Nacional do Esporte, que
acontece no dia 1º de setembro.
A Rádio Bradesco Esportes FM,
lançada em maio com conteúdo
exclusivamente esportivo,
será mídia partner do fórum.

Fabricada desde 1898 pela empresa Duas Âncoras,
a cera para assoalhos Parquetina sempre foi vendida em

latas. As cores amarelo e vermelho eram facilmente
reconhecidas nos supermercados pelas donas de casa.

A figura de um funcionário de hotel deslizando
sobre um par de escovas virou símbolo do produto.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

JULIANA E LUÍS FELIPE

PARA LEMBRAR

...Alexandre Cavalcanti Marquesi

Alemã Leicht traz exposição de
Miró para showroomnoBrasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




