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Mercado publicitário discute
regras de disputa entre agências
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Renner licencia linha
Monster High para criança
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De carona no mês das crianças,
a Renner licenciou a Monster
High e lança uma coleção infantil
feminina de peças e acessórios
da marca. O desenho buscou
inspiração em histórias de
terror e ficção científica e tem
personagens como Conde
Drácula, Frankenstein e Múmia.
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as suas campanhas. “Conquistei a conta da Peugeot e estou
muito feliz, mas sei que mesmo
fazendo um trabalho excelente, há grandes chances de a empresa procurar outra agência
daqui um tempo”.
Embora Paulo Giovanni, da
Leo Burnett Tailor Made, não veja problemas em participar de
disputas, defende a regulamentação. “É preciso ter regras. O
que não pode é ter jogo sujo”.

A relação de confiança entre publicitários e clientes foi
o principal assunto no debate.
Com a conta da Coca-Cola há
mais de 10 anos, Sérgio Amado, da Ogilvy, diz que o problema está na troca de profissionais dentro das empresas, que
costumam levar as agências
de sua confiança. “O desafio
diário é criar ótimos projetos
para manter a excelência de
nossas contas”. ■

Goodyer patrocina fim da
temporada da Stock Car
A Goodyear será a patrocinadora
da Corrida do Milhão Goodyear,
prova que encerra o calendário
e decide a atual temporada
da principal categoria do
automobilismo nacional.
A corrida acontece, no dia
9 de dezembro, em São Paulo.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.
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O valor de um sorriso

Itaipava cria “Meu Brasil 100%” para o Facebook
Fotos: divulgação

A cerveja Itaipava, do Grupo
Petrópolis, acaba de colocar no
ar o aplicativo para o Facebook
“Meu Brasil 100%”. Criado pela
agência Y&R, a ação traduz para
a internet o conceito do filme
ReBrasil, com objetivo de reforçar
que a cerveja 100% já existe.
Com o app é possível propor
a reconstrução do país de acordo
com gostos individuais: 50%
cerveja, 25% balada e 25%
mulher ou 40% cerveja, 30% praia e 30% futebol, e por aí vai.
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O filme “Sorriso”, da marca Doriana, da Unilever,
mostrava duas crianças fazendo a refeição matinal
em um jardim, ao embalo de uma trilha inspirada
em canções de roda. O slogan utilizado foi “Doriana
está cada vez mais gostosa”. Mais do que a música,
o que marcou o comercial foi o rosto sorridente
que uma das atrizes desenhou no pote de margarina.

COM A PALAVRA...

Criada pela agência Euro RSCG,
a campanha da marca de
depilatórios Veet traz a atriz
Fernanda Vasconcellos como
protagonista. As campanhas
serão veiculadas em TV aberta
nas cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e na região Sul. Já na TV
paga, a presença será nacional.
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O mercado publicitário brasileiro ganha destaque mundo afora. E a receita cresce exponencialmente. A expectativa é que
o setor fature entre 10% e 12% a
mais do que no ano passado.
Mas para evolução se tornar contínua falta estabelecer regras
claras de negociação entre as
agências. Esta é a opinião dos
CEO das maiores agências do
Brasil, reunidas ontem, em São
Paulo, no Maximídia — maior
evento do setor no país.
A saída, na avaliação de Nizan Guanaes, do Grupo ABC, é
acabar com as disputas estabelecidas pelos anunciantes. “As
empresas não criam mais vínculos com as agências. Hoje, elas
abrem concorrência para cada
job. Desta maneira é impossível
construir uma marca”, disse.
Opinião semelhante tem Roberto Justus, da Newcomm. Ele
acredita que o problema não está diretamente na disputa entre as agências, mas na rotatividade com que o cliente conduz
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Fernanda Vasconcellos
depila a perna na TV

foi quanto o jogador de basquete
LeBron James, do Miami Heat,
ganhou só com patrocínio
em 2011. A Nike, uma das
patrocinadoras, comemora
10 anos de parceria com o atleta.
Para celebrar, lança a linha
LeBron James Diamond
Collection, que faz uma analogia
com a carreira do astro.

DANIEL DE TOMAZO
Diretor da área de
planejamento da Loducca

A Loducca anunciou a
contratação de Daniel de
Tomazo para conduzir a área de
Planejamento, ao lado de Ken
Fujioka. O publicitário começou
sua carreira em 1998, trabalhando
na Loducca como estagiário, e
deixou a agência seis anos depois,
como gerente. Depois, partiu para
a DM9, onde trabalhou com
clientes como Itaú, Philips e Honda.
Daniel tem passagens também
pela JWT e pela Lew'Lara\TBWA.
O publicitário graduou-se em
Comunicação Social pela ESPM
e cursou o Bootcamp nos EUA.

Diretor de planejamento da Z+

Qual foi o conceito da
campanha criada para
o compacto HB20, a
Hyundai Motor Brasil?
Desenvolvemos para o
lançamento do HB20 o conceito
“Sem Igual” que traduz na
essência o que este produto está
trazendo para o mercado: um
carro que vem para redefinir
o padrão e o nível de exigência
do consumidor desta categoria
a partir dos diferenciais de
design, qualidade e tecnologia
que caracterizam os veículos
da marca, em um projeto
feito no Brasil para os
brasileiros, com preços
competitivos no segmento.

Como será o calendário
para divulgar 20 filmes
e mesmo assim prender
a atenção do público?
Estamos executando uma
campanha verdadeiramente
integrada, com um trabalho
conjunto entre Z+ para a
campanha de propaganda,
Lattitud para as ações nos
ambientes digitais e a Mobext
para as ações e iniciativas mobile,
conseguimos desenvolver um
plano que fala com o consumidor
em diferentes pontos de contato
e com conteúdos e mensagens
complementares, mas sempre
com a mesma consistência e
objetivo comum, que é levar
o HB20 até as pessoas.
Já passamos pelas fases de
pré-lançamento, teaser e agora
estamos na fase de lançamento,
gerando a cada momento mais
interesse e impacto junto ao
nosso público de interesse.

A ação será off-line e on-line?
A campanha conta com ações
on-line e off-line. Teremos
anúncios em jornais e revistas,
outdoors, spots de rádio, 20
filmes diferentes que serão
veiculados na TV aberta e
fechada, intervenções em portais
da internet, ações no Facebook
e YouTube, aplicativos e site
mobile, painéis da Elemídia e
filme no Salão do Automóvel.
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