
A Lattitud, agência do
Grupo Havas, anunciou

a contratação de Gabriel Mafra
como estrategista de Social
Media. Graduado em Direito
e com especialização em
Marketing pela Universidade
de Toronto, no Canadá, Gabriel
atuou recentemente no
planejamento de Social Media
na LVBA Comunicação, além de
ocupar o cargo de coordenador
de comunicação na Buzz Social
Media. Também é professor na
ESPM. Ele atenderá clientes
como Walmart, Hyundai e Kia.

●

“A publicidade virou uma mesmice”. A afirmação
veio da presidente de Inspiração da agência Tom +
Sapien, Adriana Machado, que busca levar novida-
des para os clientes e seus consumidores. Atrás
deste desafio, Adriana propõe aos seus publicitá-
rios que eles arrisquem mais na hora de criar.

Há 11 anos no mercado com a Tom Comunica-
ção, Adriana percebeu a necessidade de se unir a
uma empresa digital. “Nós produzíamos ações
offline e online, mas faltava esse lado mais tecno-
lógico para completar”, disse. Foi aí que surgiu a
união com a agência Sapien.

Trabalhando com clientes como a Iveco, Fiat
(regional), Banco BMG, International Paper (Cha-
mex), a Tom + Sapien acredita que um dos seus
grandes cases foi a ação que eles realizaram no Dia
dos Pais, para o BH Shopping, do Grupo Multi-
plan. No lugar de promoções que davam carros ou
viagens, eles criaram um estúdio no local para os
consumidores gravarem uma mensagem para os
pais. “Depois disso, eles recebiam um código para
acessar no YouTube”, lembrou Adriana.

O canal criado para esta ação teve mais de 12 mil
acessos nas 150 gravações. Número muito maior
do que o esperado pelos criadores da campanha.

Para a executiva, o que falta hoje no mercado
publicitário é exatamente isso. “A gente tem de
fugir do que todo mundo faz. Arriscamos e acer-
tamos”, afirmou. Ela cita a campanha “Pôneis

Malditos” da Nissan como exemplo de publicida-
de que arrisca e dá certo. “Muitas pessoas fo-
ram contra na época, mas essa ação ajudou a
vender o produto e principalmente a marca. Se
fala muito em inovação, mas se faz pouco”, de-
clarou Adriana. ■
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Pessoas ficam mais criativas
em ambientes criativos
A vida contemporânea é mais
complexa do que imaginávamos.
As certezas estão evaporando
cada vez mais rapidamente.
Os recentes algoritmos não
resolvem a desordem da
economia mundial. A única certeza
é a imprevisibilidade acelerada
dasmudanças. Ou nos preparamos
para uma adaptação às
transformações, ou então
ficaremos parados à beira desse
tempo volátil. Como professor de
Design thinking, uma disciplina que
está sendo testada na ESPM Rio
desde 2010, fico entusiasmado com
seus resultados. Design thinking
é umametodologia pragmática
e colaborativa, completamente
aberta às novas ideias e
experiências, mas principalmente
baseada em prototipagens rápidas
e iterativas. Já escutamos diversas
vezes a ideia de que precisamos
ensinar os alunos a pensar.
Devemos fazer mais do que isso.
É necessário criar um ambiente
propício à adaptação, à
transformação, à mudança
inevitável dos modelos de negócios
e do próprio ensino. Administrei
um curso de Design thinking na
ESPM que conseguiu projetar, em
um intenso processo colaborativo
e interdisciplinar, um ambiente
mais adequado ao aprendizado
criativo. Nosso desafio inicial foi:
Onde vocês gostariam de
aprender? A partir disso, os
próprios alunos desenvolveram
um projeto que foi apresentado
à diretoria da ESPM. O conceito
dos ambientes mais flexíveis,
iluminados e coloridos foi adaptado
à realidade da reforma do prédio
da pós-graduação e — portanto,
sétimo andar já está pronto
para abrigar novas experiências
educacionais. Os participantes dos
cursos ficam entusiasmados com
a "sala divertida'' que pode servir
de incentivo a qualquer disciplina.
A experiência coletiva foi feita
com bom humor, emoção intensa
e a prática explícita e coletiva do
design. Costumo dizer que o design
thinking é solidário, e não solitário.

AlmapBBDO criapara
coleçãodasHavaianas

A agência Kindle ganhou a
concorrência para criação da
campanha publicitária da Bienal
do Livro 2013. A estratégia será
composta de peças institucionais,
anúncios e mobiliário urbano. No
próximo ano, o evento literário
vai homenagear a Alemanha para
promover o intercâmbio cultural.

BatangaMedia fecha
parceriacomsiteAreaH

Oprimeiroagentenuncaesquece

reclamações sobre as operadoras
de telefonia celular do Brasil. Foi
o que a ação “Alô, quero falar”
contabilizou. O projeto foi
idealizado pela Konkero e tem o
objetivo de levar uma carta para
a Claro, Nextel, Oi, Tim e Vivo.
Entre as principais queixas estão
as falhas no sinal e os problemas
com contratação de serviços.

A Sprite lançou uma
campanha no Facebook para a
construção de ummonumento
de 12 metros de altura, feito
unicamente com latas de
Sprite, em Porto Alegre.
A ação, criada pela WMcCann,
faz um convite para que o
consumidor refresque suas
ideias com as pixel latas. Na
fanpage da Sprite haverá um aplicativo com jogos e outros
recursos que permitem acompanhar a construção do monumento.
Não será preciso estar em Porto Alegre para ajudar na construção.

Estrategista de Social Media da
Lattitud, agência do Grupo Havas

A Batanga Media fechou parceria
com o site AreaH, dedicado ao
público masculino. O objetivo da
união é oferecer ao mercado uma
solução digital que inclui conteúdo
e audiência segmentados. Além
disso, a Batanga Media adquiriu a
Crovat Media, empresa no Uruguai.

Professor de Design Thinking
de pós-graduação da ESPM-RJ
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A AlmapBBDO criou a ação para
a nova coleção das Havaianas
masculinas. As sandálias chegam
com estampas variadas e a
agência aproveitou o mote de
duas delas para criar os anúncios:
uma com o jogo Pacman e
outra com os desenhos dos
grafiteiros Mulheres Barbadas.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Representar o sentimento das pré-adolescentes
brasileiras — envergonhadas e ao mesmo tempo
orgulhosas — com o primeiro sutiã foi o desafio
da agência W/ GGK, hoje W/ Brasil, que criou
a campanha de maior impacto da Valisère.
No final do filme, aparecia a famosa assinatura:
“O primeiro Valisère a gente nunca esquece”.
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Tom + Sapien se arrisca nas
investidas em busca do sucesso
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