
A TV1.Com anunciou Carlos
Alberto de Almeida Vilela,

o Cazou, como o novo diretor
executivo. Cazou é publicitário
formado pela FAAP e tem ampla
experiência nos segmentos
de marketing e comunicação
digital, tendo passado por
Procter&Gamble, Intel e Euro
RSCG 4D. Além disso, foi
sócio-diretor nas agências
One Digital e Media Interactive.
O profissional está na
agência desde maio deste
ano ocupando a direção
de planejamento e mídia.

●

Com uma carteira de clientes
com nomes como Coca-Cola e
Johnson & Johnson, a americana
Green Team e a brasileira The
Group se uniram para lançar
uma nova agência voltada para
eventos e ações de marketing
sustentáveis. A Green Team Bra-
sil, com “s”, ocupará um escritó-
rio em São Paulo para fornecer
projetos para toda a América Lati-
na e, depois, para todo o mundo.

Segundo o sócio e fundador
da The Group e vice-presidente
da Worldwide Partners, Fernan-
do Guntovitch (na foto, à esq.),
a agência já estava à procura de
uma parceria internacional. “Es-
colhemos a Green Team por cau-
sa da sua vasta experiência e
também pelos cases apresenta-
dos”, disse.

Com sede em Nova York, a
Green Team é uma agência foca-
da em sustentabilidade. Para
tornar um projeto real, a empre-
sa junta as forças de uma compa-
nhia de iniciativa privada com o
trabalho de um ONG. Um exem-

plo é o amplo trabalho que a
agência vem desenvolvendo
com a Coca-Cola, que possui
projetos com a WWF, uma das
maiores ONGs mundiais. “Cada
vez mais as empresas estão
mais conscientes de que é neces-
sário desenvolver projetos so-
ciais. Os clientes esperam mais
do que a venda do produto. Eles
querem saber a verdade atrás
da marca”, disse o presidente
da Gream Team, Hugh Hough.

A carteira internacional de
clientes possui pelo menos oito
contas fixas, como National
Geographic, Lan, Royal Carib-
bean e Jaguar. Aqui no Brasil, a
The Group promove eventos pa-
ra pelo menos 15 clientes ativos
como Santander e Carrefour.
“Estamos animados com esta
nova agência que terá essa pega-
da sustentável. Agora vamos
atrás de ONGs parceiras”, con-
firmou Guntovitch. ■
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Incube lançaaplicativodeconcursosmultimídia

Dovepatrocinaevento
sobremulheresnoRJ

R$22
milhões

O FUTURO...
A NINGUÉM PERTENCE!
Os meus alunos, espectadores
das minhas palestras e amigos
desse “louco” mercado da
comunicação sempre me fazem a
mesma pergunta: “Você, que está
tão antenado e focado nas novas
tendências de comunicação,
fala para a gente qual será o
novo boom, a nova febre entre
as agências e os anunciantes?”.
Reiteradamente, respondo que
não tenho bola de cristal, mas
que se eu pudesse apostar,
colocaria todas as fichas numa
comunicação mais humanizada,
menos tecnológica, mais “retrô”
e não “high-tech”. A minha leitura
para chegar a esse palpite está
focada no fato de entender que,
por mais que as pessoas estejam
cada vez mais on-line, quase de
maneira integral, isso vai explodir
e teremos uma reviravolta
aos modelos antigos de nos
relacionar. Façamos uma
reflexão. Hoje é cada vez mais
comum as pessoas terem dois
celulares, sendo um deles com
acesso à internet. Com isso,
se checa e-mail de 5 em
5 minutos, recebe e envia SMS
a cada 3 minutos e fala-se
pelos programas de mensagem
instantânea quase o tempo todo.
Isso tornou-se tão avançado que
as empresas não podem voltar
e precisam ser criativas para
aproveitar esse novo modelo de
relação humana para vender seus
produtos e serviços. Entretanto,
a pergunta que fica é: até quando
as pessoas vão conseguir viver de
maneira tão intensa e conectada?
Será mesmo que essa bolha
não vai estourar e as pessoas
vão querer voltar ao tempo
do piquenique no parque, das
brincadeiras de roda, do passeio
na praça, só que tudo isso sem
celular? Fica a minha aposta que
a comunicação daqui a uns cinco
anos, se conseguir equilibrar o
lado retrô com o mundo high-tech
terá mais chances de sucesso.
Ser feliz, olhando e-mail às 2h da
manhã e recebendo ações de
e-mail marketing às 5h30 não é
algo que possamos achar natural.

Eudora fazsuaprimeira
campanhaemBH

GotinhasdaEsso

foi o investimento da ação feita
em parceria entre a Raízen e a
Warner Bros. Consumer Products.
A promoção “Batmóvel Shell
V-Power” presenteará os clientes
com miniaturas colecionáveis
do Batmóvel. A agência JWT
assina a campanha, que conta
com filme para TV, ações em
pontos de venda e na internet.

Fiat500ganhaintervenção
artísticaemfilme

A empresa de tecnologia Incube lançou o
aplicativo “winaminute”, uma plataforma
de concursos multimídia totalmente
integrada ao Facebook e ao Instagram.
Com ela qualquer empresa pode criar um
concurso para divulgar o seu produto de
forma interativa. Conforme o consumidor
for avançando nos jogos, ele acumula
pontos de até U$ 30 que podem ser
trocados por produtos no site da Amazon.
A ferramenta, que já pode ser baixada na
Apple Store, foi uma das plataformas usadas
no Festival de Fotografia Mobile de Paris.

Dove está patrocinando o
1º Seminário Mulheres Reais que
Transformam, idealizado por
Ana Paula Padrão. O evento, em
30 de outubro, no Rio, vai reunir
personalidades reconhecidas
por suas ações pelos direitos
humanos e pela igualdade social
e cultural das mulheres no mundo.

Novo diretor executivo da TV1.Com

A primeira campanha publicitária
da Eudora, nova empresa de
cosméticos do Grupo Boticário,
será lançada primeiro em Belo
Horizonte. Com um tom divertido,
o filme traz as características
da mulher contemporânea,
público-alvo da empresa. A ação
foi criada pela Santa Clara.

Professor da ESPM-RJ

Rodrigo Capote

A Fiat é a patrocinadora do
longa-metragem “Astro”,
dirigido por Paula Trabulsi e
produzido pela BossaNovaFilms.
Durante algumas cenas do
filme, um Fiat 500 aparece
repaginado com intervenções
feitas por artistas plásticos.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

O Gotinha da Esso, mascote das propagandas da
Esso nas décadas de 1950 e 1960, foi imenso sucesso na

publicidade. No Brasil, o Gotinha já havia caído no
gosto popular quando a agência McCann decidiu dar
uma companheira ao garoto-propaganda da marca.

O casal Gasolino estrelou peças de animação que
eram veiculadas nos intervalos do “Repórter Esso”.
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The Group inaugura no Brasil
agência com foco sustentável
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




