
A Publicis Brasil anunciou
Ricardo Ferraroni como o

novo diretor de atendimento da
agência. Graduado em Marketing
pela ESPM e com MBA pela
FIA/USP, ele trabalhou por 18
anos na GM, em mercados da
América do Sul e da Ásia. Em
Shangai, na China, passou dois
anos como responsável pelo
gerenciamento de projetos de
marketing em mais de 10 países,
em diversos continentes
simultaneamente. Ele também
desenvolveu projetos nos
Estados Unidos e Portugal.

●

Quando a Lupo contratou a G2
Brasil para reposicionar a marca
no mercado, a empresa solici-
tou um projeto de marketing
que mudasse o design, as cam-
panhas e, claro, que conquistas-
se mais clientes. Diante disso, o
CEO e presidente da agência,
Sérgio Brandão, desenvolveu
junto com o time de profissio-
nais um trabalho extenso, em
que até a tipografia foi mudada.

E é assim que a G2 Brasil é re-
conhecida: por criar trabalhos
360o, atuando em branding, de-
sign, marketing direto, sho-
pper marketing e digital. “Nós
transitamos por diversas ferra-
mentas. Pensamos no que vai
fazer diferença para o cliente,
que é quem tem de ficar feliz
no fim de todo processo”, afir-
mou Brandão.

Ainda desenvolvendo ações
para a Lupo, o executivo cita co-
mo exemplo a iniciativa envol-
vendo o jogador Neymar, que
postou no Twitter uma frase
que dava a entender que ele es-

tava jogando na posição de
meia no Santos. “Milhares de
pessoas interagiram e falaram
para ele ser atacante. Foi im-
pressionante o número de pes-
soas que conseguimos mobili-
zar”, afirmou.

Dias depois saiu um encarte
em uma revista semanal com a
propaganda que dizia “Neymar
é meia. Neymar é Lupo”.

Para ele, o segredo do suces-
so está justamente na seleção

de pessoas, já que a contratação
vai além de publicitários e reda-
tores. Há também designs e ar-
tistas plásticos na equipe. “As
nossas ideias juntas conseguem
romper as barreiras da mesmi-
ce”, declarou Brandão.

No portfólio de clientes estão
empresas como Souza Cruz,
Itaucard Americanas, BRF Food
Service, Panasonic Brasil, Vis-
caya Cosméticos, Nescafé Dolce
Gusto e Femama. ■
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SerenatadeAmorlevafãsparashowdeTaylorSwift

Ampfyconquista a
contadigital doFusion

5
milhões

Vocês desenvolveram
um software que permite
a criação de campanhas
nas redes sociais e a total
interação com os eleitores
conectados. Como está
a aceitação do público?
Este tipo de comunicação
agrada uma parte mais engajada
da população, os jovens,
por exemplo. Mas para traçar
um panorama, nós estamos
realizando o levantamento “Rede
Social é lugar para política?” para
saber a opinião dos brasileiros
sobre a discussão e campanha
política nas redes sociais. Com
isso, vamos descobrir a melhor
maneira de falar com o internauta
sobre esse assunto tão sério.

Vocês já têm uma
prévia do resultado?
Ainda não. Mas nós já detectamos
de uma forma geral que o
brasileiro não gosta de discutir
política. São poucas as pessoas
que se interessam, mesmo
assim aumenta a cada eleição
o número de políticos que
usam o Twitter ou o Facebook
para falar com o seu público.

Como funciona a pesquisa?
Há algum atrativo
para o internauta parar
o que está fazendo e
responder ao questionário?
Sim. Para participar, ele tem
de entrar no site da eCRM123,
preencher o cadastro e seguir
as instruções. A participação
é voluntária e sem fins lucrativos.
Quem participar vai concorrer
a uma filmadora digital,
além de tablets e notebooks,
que serão sorteados no
dia 31 de agosto. O resultado
será anunciado no Twitter
e no Facebook da eCRM123
e os premiados serão
contatados via e-mail.

Quais são os clientes de
vocês que estão interessados
nessa pesquisa?
Fechamos contrato com algumas
prefeituras de São Paulo.
Mas não podemos divulgar quais.
Carolina Marcelino

Kolestonestreiafilmespara
webcomaXuxamorena

Nasgraçasdo imperador

de pessoas recebem as frases
que o cantor Justin Bieber
escreve no Twitter. Além disso,
a conta do artista recebe
mais de 60 replies (respostas)
por segundo após ele twittar.
De acordo com o webdesigner
Dustin Curtis, o cantor Justin
Bieber é responsável por 3%
da infraestrutura do Twitter.

Omoantecipa lançamento
desabãopelo Facebook

O Serenata de Amor lançou um
concurso na sua página oficial do
Facebook. A marca, que é
patrocinadora oficial do show
exclusivo da cantora Taylor Swift
no Rio de Janeiro, levará três
fãs para o evento. Para participar,
os internautas devem postar
uma foto que traduza todo
o amor que sentem pela cantora.
As três melhores fotos escolhidas
ganharão um par de convites. O concurso, desenvolvido pela Content
House, ficará no ar até o dia 2 de setembro. O show é no dia 13.

A agência de mídias sociais Ampfy
assinou contrato com a Ambev
para cuidar da comunicação do
energético Fusion nas redes
sociais. A Ampfy também atende
o Gatorade, linha de isotônicos
da Pepsico, que é comercializada
e distribuída pela Ambev.

Novo diretor de atendimento
da Publicis Brasil

A Wella estreia nesta semana
a campanha de transformação
da apresentadora Xuxa, que ficou
morena para promover a marca
Koleston. O filme traz imagens
da mudança radical e usa
linguagem de documentário.
O webfilm “Revelações” foi
assinado pela New Energy,
em parceria com a Wunderman.

CEO da eCRM123

Fotos: divulgação

O Omo apresentará em primeira
mão para mil famílias o sabão em
pó Omo Progress+. A cada dia,
as 200 primeiras pessoas
que se inscreverem no Facebook
receberão o produto para testá-lo
antes do lançamento oficial que
acontece no dia 1º de setembro.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Criada no Rio de Janeiro, em 1870, a Casa Granado
tornou-se fornecedora da Corte e teve no Polvilho

Antisséptico seu carro-chefe. No entanto, comercializou
outros itens como a Água de Colônia e o Pó de Arroz.

Operfumeeravendidoemumfrascodevidrotransparente
e o rótulo trazia a imagem de uma elegante mulher.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

RICARDO FERRARONI

PARA LEMBRAR

...JOSÉ JARBAS

Para escapar damesmice, G2
Brasil afina time de profissionais
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