
A DPZ contratou
o publicitário Cássio

Zanatta para a diretoria de
Criação, na equipe liderada
pelo diretor nacional de
Criação, Rafael Urenha. Ele
chega para assumir o cargo
ao lado dos também diretores
Marcello Barcelos e Diego
Zaragoza. O profissional, que
já passou por AlmapBBDO, Y&R
e DM9DDB, deixou recentemente
a Giovanni+Draftfcb. Na DPZ,
Cássio vai criar para clientes
como Sadia, Itaú, Vivo, Bombril,
Azul e Campari, entre outros.

●

Depois de agregar clientes de pe-
so à carteira, — como Braskem,
Carrefour, Coca-Cola, Droga
Raia, Mitsubishi, Pernambuca-
nas, Santander e Syngenta— , a
Arizona decidiu dar os primei-
ros passos rumo ao exterior. Até
o final deste mês, a agência inau-
gura um novo escritório em Bue-
nos Aires, na Argentina.

De acordo com o sócio-fun-
dador e diretor de desenvolvi-
mento de negócios da Arizona,
Marcus Abdo Hadade, a ideia de
internacionalizar os negócios é
antiga. O que deu segurança
aos empresários foi a atuação
de alguns clientes fora do Bra-
sil. “Nós já tínhamos a conta
da Natura no Brasil e agora a
conquistamos em mais seis paí-
ses: Argentina, Peru, Colôm-
bia, Chile, México e França”,
comemora Hadade.

A companhia está investindo
R$ 2 milhões neste projeto e a
previsão é que daqui um ano a
receita líquida alcançada seja
de R$ 2,5 milhões só com as

campanhas internacionais.
Fundada em 1998, a Arizona

é uma empresa que oferece ser-
viços e soluções integradas para
comunicação, proporcionando
eficiência operacional para o
marketing das empresas e das
agências de publicidade. “O nos-
so trabalho é finalizar as ações
das outras agências”, explica.
“Quando o comercial do Carre-
four vem pra gente da agência,
o nosso trabalho é colocar a ofer-

ta da cerveja em São Paulo e do
peixe no Rio”, exemplificou o
sócio-fundador.

Encarando com bom humor
e com profissionalismo esta no-
va etapa da empresa, Hadade
acredita que o principal desafio
vai ser criar ações de acordo
com a cultura de cada região.
“Pensamos em fazer isso daqui
do Brasil, mas é importante es-
tar perto do povo para quem vo-
cê quer falar”, concluiu. ■
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Qual a importância
de uma marca estar
presente no meio digital?
A internet tem um papel
importante para nós e está
presente em muitas de nossas
ações. A presença da Deca
na internet é fundamental
para aproximar a marca dos
especificadores, do nosso
consumidor atual e das novas
gerações de consumidores que
virão. A Deca está presente na
vida das pessoas de uma forma
muito especial e não poderia
deixar de utilizar estas
ferramentas de comunicação.
No Facebook, no Twitter e no
Blog da Deca, o internauta
fica por dentro das principais
notícias do mundo da arquitetura,
recebe dicas de decoração,
de sustentabilidade, acompanha
a participação da marca nos
principais eventos do setor
e conhece os principais
lançamentos de produtos.

Que tipo de ações vocês
vão desenvolver nas redes
sociais? Dê algum exemplo.
Design, inovação,
sustentabilidade e tecnologia,
pilares que sustentam a marca
Deca, serão a base de enquetes,
ações de engajamento,
além de divertidas, que
faremos nas redes sociais.
Atualmente, estamos apoiando
um concurso no Festival
do Minuto com o tema "O que
elas falam no banheiro?".
Trata-se de uma oportunidade
para homens e mulheres
soltarem a sua criatividade
e explorar o tema de uma
forma bem humorada.

Qual é a agência de marketing
responsável pelo projeto?
Nosso projeto nas redes sociais
está sendo desenvolvido pela
nossa equipe de marketing
digital em parceria com a Chleba
e também da W/McCann.

Qual o investimento da
empresa nas campanhas?
Não podemos divulgar esta
informação. Carolina Marcelino

BDMGcompleta50anos
eapresenta novamarca

Abreaboca,éRoyal!

de downloads. Foi o número que
o Google Play, loja de aplicativos
e games para dispositivos
baseados no sistema operacional
Android, registrou ontem.
Para comemorar, o Google Play
vai oferecer cinco dias de ofertas
de apps de desenvolvedores
populares, como a Gameloft,
Rovio e Full Fat, por US$ 0,25.

Coca-ColaFMfazumano
ecomemoracomrevista

A Tim e o Google fecharam
parceria para transmitir ao vivo —
via YouTube — a segunda edição
do Tim beta live, que acontece
hoje. A ação é direcionada aos
usuários do plano TIM beta,
voltado especialmente para
o público jovem, que escolheu,
pela internet, a banda Charlie
Brown Jr. para animar o show.
A transmissão terá “takes” feitos
por smartphones de alguns espectadores, que ganharão aparelhos
da Motorola especialmente para cobertura da festa.

A Tônica Mix assina a investida
para a Bridgestone-Firestone, em
que uma dupla sertaneja fictícia,
batizada “Oiapoque & Chuí”,
buscará firmar vínculo com o
público caminhoneiro. Para isso,
uma nova campanha será
veiculada em mídia tradicional
e nas plataformas digitais.

Novo diretor de Criação da DPZ

O Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) apresenta a
nova marca para se reposicionar
no mercado. A Hardy Design
foi a responsável pela mudança.
A cor vermelha ganha destaque
em referência a bandeira de
Minas. E a letra D é enfatizada
para destacar o desenvolvimento.

Gerente de marketing da Deca

Fotos: divulgação

A agência JWT criou uma ação
para comemorar o aniversário de
um ano da plataforma Coca-Cola
FM. Trata-se de um encarte,
exclusivo para os assinantes da
última edição da revista Capricho,
que pode ser transformado em
amplificador de som.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A gelatina Royal, marca da Kraft Foods, criou
o célebre personagem Bocão, que promovia
o produto acompanhado do jingle “Abre a boca,
é Royal”. Feito com recursos de animação gráfica,
Bocão fez história com o s filmes criados pela
J Walter Thompson, atualmente JWT. A assinatura,
criada no final da década de 1980, permaneceu
nos comerciais da marca até 1995.
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Natura dá passaporte para
Arizona ganhar o mundo
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




