
A fri.to anunciou a
contratação de dois novos

profissionais para as equipes
de Atendimento e Social Media.
Carolina Lopes, que acumula
passagens por agências como
Wunderman, Rapp e Coworkers,
atuará no Atendimento das
contas do Hospital Israelita
Albert Einstein e Amarula. Para
a equipe de Social Media, chega
a produtora de conteúdo Cynthia
Araújo. Com formação em moda
e passagem pela Press Pass,
ela será responsável pelas redes
sociais de Adidas Originals.

●

Um ano e meio após anunciar a
formação de seu “dream
team”, Celso Loducca, funda-
dor da agência que leva o seu so-
brenome, anuncia outra tacada
para melhorar sua performan-
ce no mercado. Até o fim do
ano, o publicitário vai contra-
tar quatro profissionais espe-
cializados em criação, planeja-
mento, atendimento e mídia pa-
ra acompanharem os quatro só-
cios nos projetos.

O sócio, Daniel Chalfon, res-
ponsável pela área de Mídia da
agência, terá como braço direito
Adriana Favaro, contratada co-
mo diretora-geral de Mídia. “To-
dos os nossos contratados terão
o mesmo poder de decisão dos
meus sócios. Estou criando um
novo círculo de cargos em que
todos trabalham em conjunto”.

De acordo com o publicitá-
rio, o investimento é alto, po-
rém, necessário para manter a
empresa como uma das líderes.
“Estou atraindo mais inteligên-
cia e talento para o meu time. E

isso tem um custo”, afirmou o
presidente da agência, sem reve-
lar os valores.

O foco é continuar transfor-
mando imagens, a exemplo do
que foi feito para a Nextel. Há
quatro anos, a Loducca é res-
ponsável pela criação dos fil-
mes que detalham a vida de
uma imagem pública, em 30 se-
gundos. Vale destacar a campa-
nha “Bem-vindo ao Clube”, di-
rigida pelo cineasta Fernando

Meirelles. “Conseguimos trans-
formar uma marca que era de
motoboys, em objeto de desejo
de todos”, declarou.

Sem o usar o termo 360º, Cel-
so descreve a Loducca como
uma agência que atende o clien-
te de uma forma completa.
“Não temos domínio em todas
as áreas, mas temos capacidade
para entendê-las. É importante
dizer que quem faz tudo não faz
nada”, concluiu. ■
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O que é o Flix Channel.
Como vai funcionar?
O Flix Channel é um novo canal
de entretenimento, no qual o
patrocinador tem a oportunidade
de associar a sua marca a um
conteúdo relevante para o
público que se deseja impactar,
enquanto o mesmo espera pelo
início do filme. São conteúdos
em torno de 3 minutos
que interessam ao público.

Como a ferramenta de
brandend content vai agregar
no conteúdo de vocês?
O Flix Channel amplia as
possibilidades para o anunciante
falar diretamente com o seu
público no cinema. Já para
o público mostra-se bastante
interessante também porque
oferece entretenimento
desde o momento em que ele
entra na sala. Desta forma,
apostamos que o novo formato
de mídia impulsionará as
receitas de publicidade para
a Rede Cinemark.

A mídia para cinema tem
de ser mais descontraída
ou o formato é o mesmo?
O público que está no cinema
busca lazer, entretenimento,
conteúdo e está totalmente
receptivo à mensagem. Um case
que exemplifica bem como todo
o potencial do cinema pode
ser explorado numa campanha
é Natura Plant — clientes
gravaram mensagens especiais
no momento da compra
do ingresso para suas
acompanhantes e estas foram
exibidas de forma inesperada no
cinema antes do filme começar.

Dê algum exemplo
de campanha.
Antes do início do filme,
os espectadores tiveram
a oportunidade de conferir
a versão 3D do clipe “Presença”,
sucesso da banda mineira
Skank. Com apoio da Fiat e
comercialização da Flix Media,
a ação inaugurou um novo
espaço para patrocínio.
Carolina Marcelino
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likes no Facebook. Foi a marca
que o Catraca Livre atingiu
na rede social. Eleito na
Alemanha como o melhor
site dedicado à cidadania em
língua portuguesa, o Catraca
Livre divulga as atividades
acessíveis a todos os bolsos
na cidade de São Paulo
e região metropolitana.

AçãodaAvonéassinada
pela 141SohoSquare

A apresentadora Ana Maria Braga,
em parceria com a empresa Wetie,
lançou o aplicativo “Ana Gourmet”.
O app será gratuito para smartphones,
nas plataformas iPhone e Android.
Com a ferramenta, o usuário pode
avaliar restaurantes, botecos e
qualquer tipo de prato, pelo sabor
e preço. Além disso, o app traz
todas as funções de uma rede social,
ou seja, o usuário pode seguir e ser
seguido, fazendo amigos e
descobrindo novos estabelecimentos.

O criativo Roberto Duailibi,
sócio da DPZ Propaganda, é um
dos vencedores do 11º Prêmio
Marcas de Confiança. Houve
empate técnico na categoria
“Publicitário”, entre ele e Nizan
Guanaes. A entrega do prêmio,
realizado pela Revista Seleções e
pelo Ibope Inteligência, será hoje.

Novas contratadas das
equipes de Atendimento
e Social Media da fri.to

Criada pela agência RAI
Comunicação, o novo comercial
da Hertz convida os
consumidores para um final
de semana diferente. Além
disso, o personagem do comercial
dirige um Renault Fluence,
que destaca a nova parceria
entre a Hertz e a Renault.

Diretora-geral da Flix Media

Fotos: divulgação

A Avon estreou a campanha
“Você com superpoderes”, que
foi criado pela 141SohoSquare,
da Grey141. O comercial, rodado
em Barcelona, na Espanha,
mostra diferentes situações em
que o público feminino pode
encantar a todos ao seu redor.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Para dramatizar o prejuízo provocado pelo vandalismo
contra os orelhões públicos na década de 1980,
a Telesp criou, em parceria com a DPZ, um comercial
que ficou conhecido como “A morte do orelhão”.
O filme foi produzido com um orelhão sustentado
por poste flexível, que ao ser puxado para baixo
causava o efeito de desfalecimento do aparelho.
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Loducca investe em talentos
para expandir os negócios
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