
Acabam de chegar
à criação da F/Nazca

o redator João Paulo Testa
e o diretor de Arte Ricardo
Pocci. A dupla ficou entre os
10 finalistas da categoria Cyber
do Young Lions Brazil 2012.
João Paulo acumula passagens
pela AlmapBBDO, ID/TBWA
e experiência internacional
em agências de Barcelona
e Madri. Ricardo começou
sua carreira na agência Tesla
e assumiu o cargo de diretor
de Arte na AlmapBBDO,
onde a dupla se conheceu.

●

Não é o mais forte que sobrevi-
ve, nem o mais inteligente,
mas o que melhor se adapta às
mudanças. Foi com essa frase
de Charles Darwin, que o dire-
tor de Publicidade e Marketing
de Relacionamento da Fiat pa-
ra América Latina , João Ciaco,
definiu o momento do marke-
ting brasileiro durante o ABA
Summit, que aconteceu, on-
tem, em São Paulo.

O objetivo do encontro foi
promover a troca de experiên-
cias com os comunicadores de
empresas. Ciaco, que também é
Presidente da Associação Brasi-
leira de Anunciantes (ABA),
acredita que o importante é a in-
tegração de mídias. “É funda-
mental que essa união alcance
os profissionais”, disse. “Ou se-
ja, que o cara do offline traba-
lhe em parceria com o cabeça
do online”, afirmou.

Um método que surtiu efeito
dentro da Fiat, que há um ano
criou a própria Agência Fiat, di-
visão que reúne profissionais

das agências parceiras da monta-
dora: Click Isobar e a Leo Bur-
nett Tailor Made.

Outro defensor dessa filoso-
fia é o presidente da Mofilm pa-
ra América do Norte, Alex Ara-
ta. Segundo ele, o segredo de
uma campanhas de sucesso é a
unificação da linguagem para
o mundo todo. Com clientes
como Kodak, McDonald’s, Vi-
sa e Microsoft, a agência e pro-
dutora de filmes pretende ex-

pandir os negócios para o Brasil.
“Tivemos uma reunião com

a Unilever esta semana e esta-
mos animados com a possibili-
dade de conquistar o público
daqui”, declarou Arata.

Vale dizer que a principal
mensagem deixada pelos profis-
sionais participantes do evento
foi que a integração deixou de
ser uma opção para se tornar
uma obrigação no ambiente de
marketing de uma empresa. ■
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EMSGenéricosestreia
nasplataformasdigitais

TalentcriaparaMaxHaus
emnovacampanha

55%

Economia verde e a publicidade
Relacionada de modo abrangente
ao termo desenvolvimento
sustentável, a economia verde
vem se firmando como a forma de
trazer para a prática econômica
cotidiana os aspectos sociais
e ambientais relacionados à
construção de uma sociedade
mais justa e sustentável. Engloba,
além de produtos e serviços
“mais sustentáveis”, os negócios
e atividades econômicas que os
produzem, assim como práticas
e instrumentos que direcionam
a atividade econômica nessa
direção. A publicidade está
inserida nesse contexto e tem um
papel importante para mudança
de paradigmas e comportamentos.
Comunicar boas práticas,
certificações ou inovações
que sigam a direção de uma
economia verde é uma prática
que pode colaborar para decisões
mais sensatas e responsáveis
por parte dos consumidores.
Nesse sentido, contar com
profissionais preparados, os quais
ajudam a selecionar o que é
relevante daquilo que pode ser
considerado greenwhashing — e,
consequentemente, vir a
prejudicar a imagem da empresa
e/ou produto — é fundamental.
No caso brasileiro, o Conselho
Nacional de Autorregulamentação
Publicitária (Conar) sedimentou
algumas normas há pouco
mais de um ano, pelo Anexo U,
que ajudam a direcionar essa
comunicação. Entre as regras
a ser observadas estão que
as alegações publicitárias
devem corresponder a práticas
efetivamente adotadas, precisam
ser evitados conceitos vagos,
capazes de levar a interpretações
equivocadas ou mais abrangentes
do que as condutas apregoadas
e que promessas futuras devem
ser claramente expostas
como tal. Questionar se o que
está sendo divulgado está
dentro dessas normas e se o
benefício do produto/serviço
é real para o conjunto da
sociedade, é uma atitude
sustentável em todos os sentidos.

JackBauervoltaàação
emcomercialdaAcer

Quemveioprimeiro?

de audiência. Foi quanto a TV
Globo perdeu com a Fórmula 1
em dez anos. A falta de vitórias
brasileiras pode ser a explicação
para a ausência de interesse. A
última vez que um piloto brasileiro
subiu no alto do pódio foi em 2009,
com Rubens Barrichello. O último
campeão brasileiro na categoria
foi Ayrton Senna, em 1991.

AgênciaCasarenova
conteúdodaPortoSeguro

O EMS, maior laboratório
farmacêutico brasileiro, lançou
um portal específico para a divisão
EMS Genéricos. O espaço oferece
informações, que buscam
desmitificar antigos conceitos sobre
esses medicamentos, com
curiosidades que auxiliam os
consumidores a identificar tais
produtos. O espaço virtual é lançado simultaneamente a fanpage
e ao perfil da EMS Genéricos no Twitter. O portal ainda conta
com o catálogo de medicamentos e informações sobre preços.

A Talent criou o filme
“Portas de Almofadas” para
a nova campanha institucional
da MaxHaus, famosa por
seus apartamentos flexíveis.
No final do filme aparece
a frase: “Não adianta
comprar apartamento novo
com conceito dos anos 1980”.

Novo diretor de Arte e novo
redator da F/Nazca

O ator Kiefer Sutherland,
personagem Jack Bauer,
de 24 Horas, é o novo
garoto-propaganda da Acer para
divulgar o notebook Aspire 35.
O comercial criado pela Mother,
de Londres, traz características
comuns aos episódios da série,
como explosões e batidas de carros.

Professora do curso de Economia
Verde do Centro de Inovação
e Criatividade da ESPM

Sanzio Mello

A Agência CASA reformulou o
conteúdo do site da Porto Seguro
para facilitar o acesso aos
produtos e serviços que a
seguradora oferece. O cliente
agora pode simular a contratação
de produtos, registrar sinistros
e enviar documentos.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Com o bordão “Vende mais porque é fresquinho?
Ou é fresquinho porque vende mais?”, a campanha
da Tostines foi lançada em 1982 e fez história.
O marketing da marca, porém, já tinha obtido
alguma notoriedade, com uma ação anterior,
no qual o slogan era “Biscoito é Tostines. O resto
é bolacha”. Mas o certo é que até hoje se comenta
sobre o “paradoxo Tostines”, que virou uma espécie
de metáfora científica para a eterna pergunta
“quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?”.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

RICARDO E JOÃO PAULO

PARA LEMBRAR

...MAURA CAMPANILI

“Integrar profissionais é tão
essencial quanto unir mídias”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




