
A Suzano Papel e Celulose
anunciou a contratação de

Lucimary Henrique, que assumiu
a posição de gerente executiva
de Estratégia e Marketing
da Unidade de Negócio Papel.
Formada em Relações
Internacionais e Administração
de Empresas pela PUC-SP e com
MBA em Marketing Executivo
pela Universidade de São Paulo
(USP), Lucimary possui mais
de dez anos de experiência
em cargos gerenciais,
desenvolvendo sua carreira em
empresas como a Deloitte Brasil.

●

A DM9DDB foi a primeira agên-
cia publicitária a criar um co-
mercial com 37 segundos para
a TV aberta. O novo formato
de filme foi desenvolvido pelo
SBT, que pretende estender o
tempo de seus anunciantes na
sua grade de programação. A
ação “Festival de Trufas” da Ca-
cau Show foi a escolhida para a
estreia. “No formato de 30 se-
gundos, teríamos de cortar al-
gumas coisas. O nosso jingle fi-
cou completo, conseguimos
mostrar todos os sabores das
trufas, anunciamos a promo-
ção que se estende no Face-
book e ainda divulgamos os
preços dos produtos”, disse o
diretor de contas da DM9DDB,
Eduardo Megale. A mesma
ação foi lançada no rádio, mas
no formato menor com apenas
30 segundos.

Segundo o diretor Comercial
e de Marketing do SBT, Glen Va-
lente, esta ideia surgiu no Festi-
val de Cannes durante conver-
sas com criativos e clientes.

“Neste início não vamos notar
um aumento expressivo em
nosso faturamento comercial
por conta dos segundos gratui-
tos”, contou Valente. É que pa-
ra incentivar os anunciantes, a
emissora está cobrando apenas
33 segundos, dando os quatro
restantes de graça.

“Este formato vai beneficiar
as empresas farmacêuticas, por
exemplo, que perdem um bom
tempo com a mensagem obriga-

tória que aparece no final”, afir-
mou Valente. Vale lembrar, que
as empresas de bebidas alcoóli-
cas também possuem o recado
de “Se beber não dirija”, que
consome um tempo precioso da
publicidade.

Para o diretor de contas da
DM9DDB, este formato ajudará
os publicitários, criadores e
clientes a passarem mensagens
mais completas para os teles-
pectadores. ■
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Risqué lançasimuladorde
coresparasmartphone

Ogilvy&Mathercriapara
Heinekencomtequila

85%

O senhor está completando
40 anos na DPZ. Neste tempo,
quais foram as mudanças
dentro da agência e no
mercado de publicidade como
um todo? E o que não mudou?
A principal mudança que a DPZ
passou nestes 40 anos foi o
próprio tempo. Não há como ficar
parado. Temos de nos adaptar ao
meio e, para isso, há necessidade
de mudanças. Além disso,
a venda de parte da agência para
Publicis Groupe foi outra grande
mudança. Mesmo assim, muitas
coisas ainda permanecem iguais
na DPZ. Sobre o mercado, hoje
ele é muito mais dinâmico, mais
competitivo. Hoje se trabalha
mais por menos. O que é igual?
Todos os dias nos surpreendemos
com novas campanhas
brasileiras, criativas e inovadoras.

Qual foi o fato mais marcante
em sua trajetória na DPZ?
Em uma trajetória de 40 anos,
é muito difícil dizer. Mas acredito
que o mais marcante é que,
com o dinamismo do mercado
publicitário, este período
passou como se fosse um dia.
E falo sério!

Existe algum arrependimento
nesse período?
Nenhum! Nestas quatro décadas
aprendi tudo o que poderia
(e mais um pouco). A DPZ foi,
literalmente, a minha segunda
casa. Ainda é uma experiência
maravilhosa. O mais interessante
é que ainda aprendo muito com
os jovens que chegam à agência.
E acho que eles também
aprendem um pouquinho comigo.

Quais serão os grandes
desafios para as agências
nos próximos 40 anos?
Serão muitos, mas nada que
já não passamos nestes anos
de DPZ. Acredito que o principal
seja manter sempre a
criatividade, sempre inovar, como
fizemos agora nas campanhas
da Sadia (Olimpíada), Vivo (Vivo
Valoriza) e Itaú (Personnalité).
Gabriel Ferreira

Hellmann's investe
paradivulgarketchup

Leitenagarrafa

dos usuários veem redes sociais
comomeio de discussão política.
De acordo com eCRM123, 40% dos
entrevistados preferem o Facebook.
Outros 37% acreditam que todas
as redes são eficientes, enquanto
11% preferem o Twitter. Os blogs
têm 8% da preferência e 2%
apontaram o Google+, à frente do
Youtube e do LikedIN, com 1% cada.

Coca-Cola incentiva
arefeiçãoemfamília

A Risqué lançou um aplicativo para
smartphone que permite que as
consumidoras conheçam todos os esmaltes
e façam a simulação virtual da aplicação
das cores nas unhas. É possível ainda
selecionar as cores prediletas e reuni-las
em um espaço exclusivo, podendo
visualizá-las quando necessário. As
consumidoras podem acessar também todo
o conteúdo do Facebook com dicas e passo
a passo de misturinhas, técnica ombrè,
inglesinha e francesinha, entre outras.

A Ogilvy & Mather anunciou
a conquista da conta da
“Heineken: Desperados”,
versão da marca com tequila
e limão. O produto chega
ao ponto-de-venda na segunda
semana de setembro. Em seguida
será feita a campanha digital
de lançamento da nova cerveja.

Gerente executiva de
estratégia e marketing da
Suzano Papel e Celulose

A Hellmann’s lança a campanha
“Só é bom quando é bom de
verdade”, criada pela Ogilvy&
Mather. Ao todo são três versões
provocantes do filme, em que
o espectador é induzido a pensar
em uma cena sensual, quando,
de repente, o ketchup aparece
como o verdadeiro protagonista.

CEO da agência DPZ Propaganda

Fotos: divulgação

A Coca-Cola lançou o filme
“Manifesto" - protagonizado por
famílias reais. A campanha foi
criada pela WMcCann. Além disso,
a marca criou em sua fan page
um “Guia da Felicidade à Mesa”,
com dicas para fazer da
refeição uma ocasião especial.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Ao surgirem nos Estados Unidos, em 1899,
as inconfundíveis garrafas de vidro branco e de boca
larga significaram um grande progresso no sistema
de vendas. No Brasil, elas foram fabricadas pela Santa
Marina e pela Cisper, e logo foram adotadas pelas
marcas: Vigor, Leco, União, Paulista e Domício.
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DM9DDB estreia novo formato
de comercial para o SBT
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




