
A Átomo Comunicação
anunciou a contratação de

Eduardo Santos para a função
de diretor de criação. Premiado
nacional e internacionalmente,
pela Abemd, About, Caples
Awards, Echo Awards, shortlist
em Cannes, entre outros, Santos
é publicitário por formação,
tem passagens recentes pela
Wunderman Brasil e pela
Repense Comunicação, onde
atuou como Head de Criação
nos últimos quatro anos.
Também trabalhou nas agências
Zest/Grey, Y&R e Rapp Brasil.

●

A massificação da internet co-
mo veículo de comunicação es-
tá fragmentando a audiência
do consumidor no meio digital
e offline. Diante disso, as agên-
cias têm o desafio de captar a
atenção do público da melhor
forma. Para o vice-presidente
de criação da Wunderman,
uma das agências do Grupo
Newcomm, Paulo Sanna, não
há uma fórmula a ser seguida.
O que é preciso é somar as pon-
tas para assim obter um resulta-
do positivo.

“O que temos que entender é
que a internet, acima de tudo,
tem que gerar um conteúdo do
qual o consumidor vai se interes-
sar”, disse Sanna. Há dois anos,
a agência criou uma campanha
90% digital para a Microsoft no
lançamento do Windows 7.

Outro case de sucesso da
agência foi a ação de marketing
desenvolvida para Água Bona-
font, da Danone, no ano passa-
do. “Nós distribuímos mini gela-
deiras para algumas pessoas in-

fluentes do meio artístico que
tuítavam toda vez que abriam a
geladeira para beber a água”,
lembrou Sanna. A campanha
foi um sucesso e mais de 15 mi-
lhões de pessoas usaram o Twit-
ter para falar da marca.

As redes sociais, na opinião
do vice da Wunderman, são a
grande sacada da internet. “Elas
representam um estágio evoluti-
vo. O grande potencial da inter-

net era conectar as pessoas. E é
isso que o Facebook e o Twitter
estão fazendo”, completou.

Quando o assunto é televi-
são, Sanna afirma que não dá
para dizer que os comerciais te-
levisivos vão acabar. “A inter-
net significa hoje o que a televi-
são significou na sua época.
Mas uma coisa não anula a ou-
tra. São mídias que se comple-
tam”, conclui. ■
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hidratanteJohnson’s

500
milhões

A P.O.S. está chegando
ao mercado com foco no
conceito de mídia digital.
Como é o trabalho de vocês?
A nossa empresa nasceu de um
projeto de TV nos táxis, logo
depois da Lei da Cidade Limpa
em São Paulo, que proibia uma
série de propagandas nas ruas.
O problema é que naquela época
a internet 3G não permitia
conexão on-line. Hoje, com todo
avanço tecnológico, nós criamos
uma TV de publicidade que será
instalada nos principais centros
de alimentação e de compras em
São Paulo. As nossas TVs ficarão
em pontos onde formam-se
filas. Ou seja, nos caixas de
restaurantes, por exemplo.

Mas de onde veio essa ideia?
As pessoas estão mais abertas
para receber informações na
hora do almoço. Elas se permitem
serem incomodadas. É por isso,
que não vamos ser vistos
em lugares onde a conta é
paga na mesa. E sim, onde as
pessoas vão até o caixa e têm
aqueles cinco minutos ociosos.

E quais propagandas
vocês vão passar?
A ideia é veicular conteúdo
dinâmico e peças publicitárias
por meio de uma rede online de
telas touch screen instaladas em
pontos de venda estratégicos. Já
fechamos contratos com grandes
empresas e temos parceria com
um portal de notícias. Além disso,
os donos dos estabelecimentos
podem colocar suas promoções
em nossas TVs também.
Os “anunciantes fundadores”
da rede P.O.S. Mídia são CVC,
Vivo, Prefeitura de São Paulo,
Águas Lindóia Premium, Hopi
Hari, UOL, Cresça Brasil, Casa
das Alianças, Academia Vida
Ativa e Cultura Española.

Qual é a previsão de
faturamento inicial da P.O.S.?
Para 2012, a empresa prevê
faturamento de R$ 1,5 milhão,
montante que deverá dobrar
em 2013. Carolina Marcelino

CesarCielocozinha
parafãs dePhiladelphia

Pomada cicatrizante

foi o número de consumidores
que a Oi conquistou com o
serviço de TV por assinatura
desde o reposicionamento da
marca, em novembro passado.
A companhia tem investido
em propaganda, com a inclusão
de comerciais na TV aberta
e em canais segmentados,
como o Combate e o Fox Sports.

AgênciaClick Isobar
criaparaNiveaForMen

Já está no ar a loja oficial do time
de vôlei do Medley/Campinas.
Pelo portal, os torcedores
poderão adquirir as camisas dos
uniformes número um e dois,
além da camisa do líbero do time.
Para comprar basta acessar
o www.shopvolei.com.br. A loja
oferece opções de pagamento
por cartão de crédito ou boleto
bancário. O site ainda pretende
ampliar o mix de produtos
e oferecer um amplo leque de opções com a grife do Medley/Campinas.

A nova campanha do hidratante
corporal Johnson´s apresenta
um posicionamento diferente
da marca no mercado.
O filme “Encontros”, criado pela
agência DM9DDB, pretende
valorizar todas as conexões
que ocorrem no dia a dia das
mulheres.

Diretor de criação na
Átomo Comunicação

O atleta Cesar Cielo é o novo
garoto-propaganda da Philadelphia.
Ele foi escolhido por meio de um
concurso na fan page da marca.
A consumidora selecionada
vai levar três acompanhantes
para ajudar no preparo de uma
receita feita pelo nadador.
A ação foi criada pela JWT.

Sócio da P.O.S. Mídia

Fotos: divulgação

Para divulgar a nova linha Nivea
For Men Sensitive, a AgênciaClick
Isobar criou uma ação dentro
de um banheiro masculino
no shopping Villa Lobos, em
São Paulo. Os homens serão
convidados a assistirem o filme
da campanha “Irritation Blues”.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A pomada sempre foi conhecida pelo real poder
cicatrizante. Suas latinhas sofreram poucas alterações

ao longo do século XX. Elas foram fabricadas
por muitos anos pela Metalgráfica Trivisan. Em 1992,
as latas foram substituídas por embalagens plásticas e

hoje são fabricadas pela Herplast Industrial de Plásticos.
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Editado por: Rachel Cardoso criatividade@brasileconomico.com.br

CRIATIVIDADE & MÍDIA
 Terça-feira, 28 de agosto, 2012 Brasil Econômico 27

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 27.




