
A agência Ambulance
anunciou a contratação

de Elô Rosendo para o cargo de
diretora de Arte. Com passagens
pela Gaia Criative — em que foi
responsável pela criação de
peças para clientes como Bio
Ritmo, ESPM e SEBRAE —,
Elô é formada em Design Gráfico
pelo Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo, e traz
para a Ambulance ainda toda
a expertise conquistada pelos
trabalhos de desenvolvimento de
games para anunciantes, como
Colgate e J&J, entre outros.

●

A campanha publicitária “Desa-
pega”, veiculada no primeiro
semestre do ano da OLX— site
de classificados gratuitos do
Brasil—, levou a Agência We a
ser um dos finalistas do Prêmio
Profissionais do Ano Sudeste,
na categoria Campanha. O su-
cesso do comercial e, claro, da
parceria entre as empresas foi
tamanho, que eles resolveram
repetir a dose para o segundo
semestre de 2012.

O filme Desapego estreou
agora em setembro com duas
versões: Mãe e Filha e Dois Ami-
gos.Com bom humor, os comer-
ciais mostram como é fácil se
desapegar e colocar à venda al-
go que não sirva mais.

De acordo com o diretor de
Marketing da OLX, Federico Ru-
cks, levar histórias engraçadas
para o consumidor é a fórmula
do sucesso. “Trabalhamos com
alegria e queremos mostrar isso
para os nossos clientes”.

A ação adota um forte plano
de mídia e, a partir desta sema-

na, os novos comerciais e anún-
cios da empresa marcarão pre-
sença em horários nobres da
TV aberta e nos intervalos de
programas de canais pagos,
além de contar com peças para
o rádio, jornal, sites, redes so-
ciais e outdoors.

Segundo o VP de Mídia da
We, Fábio Rosinholi, a campa-
nha deve ficar no ar até março
de 2013. Para ele, os resulta-
dos da primeira ação confir-

mam a receptividade do público.
O foco da primeira ação foi

incentivar a compra e venda
de imóveis, eletrodomésticos e
carro. Nesta edição, o desta-
que se restringe aos dois pri-
meiros itens.

“Nós estamos desenvolven-
do ações no site”, adiantou Ro-
sinholi. Além disso, o mascote
da marca também passará por
uma modificação, mas sem per-
der a identidade. ■
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MSCcria jogoon-lineedáviagemaosvencedores

Africa lançabordãopara
campanhadaBrahma

R$ 1,15
bilhão

Aconteceu ontem, em São
Paulo, a terceira edição do
HotPopCorn, que debateu a
concorrência em comunicação.
Quais foram os pontos
mais polêmicos da publicidade
que vocês discutiram?
O primeiro ponto foi que a
concorrência, muitas vezes,
transforma o nosso trabalho em
um banco de ideias. Há empresas
que pegam várias ideias de
agências para desenvolver um
produto final com um pouco da
ideia de cada um. Elas usam a
inteligência alheia e há uma falta
de ética nisso. O segundo ponto
é que percebeu-se que o cenário
de marketing promocional está
crescendo. Hoje as pessoas
querem saber o que o artista está
consumindo, por isso ele recorre
às redes sociais. Essa tática é
importante para fazer campanhas
de produtos que já foram
lançados, por exemplo.

Antes víamos mais
propagandas em que uma
empresa atacava a outra
de maneira explícita.
O público gostava disso.
Hoje você enxerga a
concorrência respeitando
mais uma a outra?
Tem a questão do Conar, que
barra muita coisa. Essas disputas
eram bem humoradas, mas
caminhavam para um fim
grosseiro. Por outro lado, as
marcas estão cada vez mais
concentradas em um grupo,
como Unilever e Ambev,
que impedem este tipo de ação.
Hoje, criou-se uma nova era.
Não há muito ganho em falar de
uma marca que não seja a sua.

A publicidade brasileira
é muito elogiada lá fora.
Estamos caminhando
na direção certa?
A resposta é sim, mas temos
de tomar cuidado para não
cometer erros como o da Nokia,
que inventou uma história
na internet, causando até
irritação dos consumidores.
Carolina Marcelino
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BondBoca

é quanto vale o Futebol 2013
da Globo. A emissora oferece
seis cotas de patrocínio,
pelo valor de tabela de R$ 192,5
milhões — 10% a mais do que
o cobrado no ano passado.
O plano contempla inserções
em 100 jogos e 49 comerciais
de apoio. Os atuais cotistas têm
preferência para a renovação.

OgilvyOnepromove
açãobeneficente

A MSC Cruzeiros criou o
concurso virtual “O Código
Púrpura”, um jogo que
desafia os participantes
a desvendarem os mistérios
de um velho diário de bordo.
O game está disponível no
hotsite até dia 27 de setembro
e recria o ambiente nos navios.
Três vencedores ganharão
uma viagem com direito a
acompanhante à bordo do MSC Fantasia, que estará na América do Sul
em novembro deste ano. A ação é assinada pela Media Factory.

Estreia hoje o filme da Brahma
para a Copa do Mundo de 2014.
A Africa criou o bordão “Imagina
na Copa?”. O foco é resgatar
a alegria e o orgulho de ser
o país sede do mais importante
evento global de futebol. O novo
comercial será veiculado nas
principais emissoras do país.

Nova diretora de arte
da agência Ambulance

A cantora Ivete Sangalo gravou
o filme institucional para a
Insinuante, que estreou nesta
semana. A ação terá duração
de três meses e o plano de
mídia contém VTs de ofertas,
anúncios de jornal, spot, jingle,
flashes para rádio e peças para
PDV. A criação é da Propeg.

Presidente da Agência Hands,
idealizadora do HotPopCorn

Fotos: divulgação

O Agente Cidadão lança a
campanha “Dia da Fantasia”.
A ação, criada pela OgilvyOne,
tem como objetivo arrecadar
fantasias para instituições
beneficentes. As doações
podem ser feitas no site
www.doefantasias.com.br.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

O personagem Bond Boca, misto de James Bond
e Zé Bonitinho, transformou-se em ícone
da propaganda do enxaguatório bucal Cepacol.
Ele surgiu no fim de 1983 e dizia a célebre frase
“Eu sou Bond. Bond Boca” e afirmava que eliminaria
os germes bucais. A agência responsável era a
Caio Domingues, que depois foi vendida para a DPZ.

COMAPALAVRA...
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PARA LEMBRAR

...MARCELO LENHARD

AgênciaWe repete fórmula de
sucesso para comercial da OLX
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




