
A Lew'Lara\TBWA
anunciou a chegada de

mais dois integrantes para a
equipe de Criação. Felipe
Bellintani, ex-f.biz, é o novo
diretor de Arte senior digital da
agência, área coordenada por
André Finaga. Já o diretor de
Arte Gabriel Jardim, que saiu da
Ogilvy, chega para ser o par do
redator David Bessler. Bellintani,
já passou por agências como
Wunderman, Age., AgênciaClick
e Euro RSCG. Gabriel Jardim
trabalhou na Africa, criando para
Itaú, Brahma, P&G, entre outros.

●

A linha Olympikus MOV es-
treou campanha nesta semana
para o lançamento do modelo
Flex Led. A ação, que é compos-
ta por um filme, peças nos pon-
tos de vendas e estratégias onli-
ne, foi criada pela DM9Sul, que
desenvolve ativações para a
marca durante o ano todo.

“O nosso trabalho vai além
da propaganda tradicional. Nós
procuramos oferecer soluções
criativas”, disse o presidente da
agência, Marcio Callage.

A relação de Callage com a
Olympikus é longa. Antes de
fundar a DM9Sul, ele foi respon-
sável pelo marketing da Vulca-
bras, dona das marcas Olympi-
kus, Azaleia, Dijean e Opanka,
e representante da Reebok no
Brasil, durante sete anos. “Pre-
senciei toda a fase de reposicio-
namento da marca”, contou o
ex-funcionário e hoje responsá-
vel pelas criações da empresa.

O comercial “Giros” ressalta
a característica da linha, que é a
flexibilidade, por isso há cenas

mostrando giros nas mais varia-
das situações: no mundo ani-
mal, nos esportes e até mesmo
em desenho animado.

Neste momento, a agência
vai na linha do tradicional, po-
rém Callage gosta de desenvol-
ver ações inusitadas. No ano
passado, por exemplo, o Fla-
mengo comemorou 30 anos da
conquista do Campeonato Mun-
dial. Responsável pela linha es-

portiva de acessórios do time, a
Olympikus comprou duas ho-
ras da programação da Rádio
Globo para transmitir no mes-
mo dia e no mesmo horário a
partida em que o time foi cam-
peão. Além disso, nas redes so-
ciais a linguagem com o consu-
midor também é priorizada.

“Fazemos ações até para cele-
brar o dia do professor de educa-
ção física”, contou Callage. ■
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Itaú lançaaplicativoparacampanhadeseguros

Indústriatêxtilvaiàmídia
comsobrinhadeBündchen

R$ 161
milhões

Qual o conceito do
Endobranding para o
marketing brasileiro?
O que vemos é que muitas
marcas investem muito em
comunicação para o mercado,
para conquistar clientes, mas
nem sempre têm o mesmo
cuidado em relação ao público
interno, que é um importante
porta-voz dos valores da empresa
desde que verdadeiramente
engajados. Então, nada adianta
investir em conquistar clientes
se seus funcionários não sabem
como mantê-los.

Muitas vezes as marcas
têm posicionamentos que
o público interno desconhece
ou não compartilha.
Então, como podem ajudar a
construir esse significado?
Temos um mercado consumidor
cada vez mais exigente e mais
informado. Um consumidor
atento a postura e a atitude da
marca. Um consumidor que não
tolera um discurso dissonante
da prática. Endobranding é
uma importante metodologia
de fortalecimento das
marcas, porque possibilita a
harmonização entre a cultura
empresarial e os valores dessa
marca. É uma forma de fazer
com que todos na empresa
passem a pensar e trabalhar na
construção com maior coerência.

Como ele se diferencia
do Endomarketing?
Endomarketing é uma ferramenta
de informação e disseminação
de campanhas internas,
posicionamento e ações de
comunicação da empresa e até
mesmo dos valores e diretrizes da
organização. Endobranding é a
inserção das pessoas no processo
de significação, formatação e
assimilação da marca e de seus
valores. É incluir público interno
na delimitação e implementação
da estratégia de marca.
É a construção, a reflexão dos
valores e da proposta de valor da
marca em conjunto com o público
interno. Carolina Marcelino

Cenoura&Bronzerenova
patrocíniocomvôleidepraia

Otempopassa,otempovoa...

é o valor gasto desde o início do
governo Dilma Rousseff com a
compra de espaço publicitário em
TVs, rádios, revistas, jornais, sites
e blog. A maior parte deste valor,
70%, está concentrada em
apenas 10 veículos. A liderança
é ocupada pela TV Globo e pelos
sites ligados à emissora, que
receberam, juntos, R$ 52 milhões.

Talentcriaaçãoparaas
botasSeteLéguas

O Itaú lança, na próxima
segunda-feira, aplicativo que monta
um mosaico de fotos para ser
compartilhado no Facebook. O
objetivo é divulgar o serviço de
seguros do banco. A ação trará a
mensagem: “Se eu pudesse proteger
tudo o que é importante na minha
vida seria assim”. A ferramenta terá
opção de seleção automática de
fotos por meio de imagens mais
curtidas ou mais comentadas, edição
do texto, zoom, entre outras possibilidades de personalização.

A agência E21 é a responsável
pela campanha da Brandili Têxtil,
que renovou contrato com a
modelo mirim Duda Bündchen,
sobrinha de Gisele. O filme, que
ressalta o algodão orgânico como
componente das roupas, será
divulgado nacionalmente em
canais de TV fechada e aberta.

Fotos: divulgação

Criativos integram equipe
na Lew'Lara\TBWA

A marca Cenoura & Bronze
renovou os patrocínios à dupla
brasileira de vôlei de praia
Taiana e Vivian. Além disso, a
empresa também está investindo
no projeto social Virna Vôlei,
idealizado e comandado pela
ex-jogadora e medalhista
olímpica Virna Dias.

Fundadora da Agência Oito

Criada pela Talent, a campanha
para as botas Sete Léguas, traz o
conceito “seus pés a sete léguas
de qualquer perigo”. As imagens
mostram trabalhadores com
braços enormes, como se a bota
os afastasse dos perigos que
enfrentam em suas profissões.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Letícia Remião/divulgação

Ojingle“Otempopassa,otempovoaeapoupança
Bamerinduscontinuanumaboa”,veiculadonaTV
entrejunhode1991eagostode1993,estánamentedos
brasileirosatéhoje,graçasaAgênciaColucci—responsável
pelacriaçãode maisdedezfilmesinterpretadospelos
maisdiversospersonagens.Entreosquaisbandadejazz,
mariachismexicanosecantoresitalianos,entreoutros.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FELIPE E GABRIEL

PARA LEMBRAR

...LUCIANE PAIM

DM9Sul fortalece relação com
Olympikus emnova campanha
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




