
A Conspiração anuncia a
contratação de Paschoal

Samora, novo diretor de cena
que vem reforçar a equipe da
produtora e ficará baseado na
unidade de São Paulo. Paschoal,
que há três anos trabalha com
projetos que misturam histórias
reais com publicidade, é diretor
de filmes com especialização
em documentários. Seu último
trabalho foi na Mixer, onde criou
e dirigiu formatos de branded
content para clientes como
HSBC, Bradesco, Telefônica,
Pão de Açúcar e Banco do Brasil.

●

A marca e a sua inevitável
condição de refém do
sentimento digital

As mídias sociais são um
ambiente baseado em sentimento
digital, no qual a construção da
identidade da marca se origina
de um grupo social ou mesmo de
um único indivíduo denominado
blogueiro, que é identificado
em seu grupo como líder e que
pode mobilizar a massa, aquela
supracitada, e potencializar
o resultado de uma marca
ou mesmo prejudicá-la se for
de interesse único.
O sentimento digital originado
na pulsão de Freud se tornou
uma arma poderosa nas mãos de
pessoas e ou instituições (sejam
blogueiros, marcas, etc.) que a
cargo de uma missão constroem
ou destroem momentaneamente
valores e significados de marca.
Ou seja, o impacto do sentimento
digital é uma forma de atuação
momentânea e que provoca
reflexos de mesma magnitude,
porém, se não contínuo,
se torna inerte aos valores
fundamentados da marca.
Criação e cocriação de textos,
vídeos ou artigos são fatores
perenes. Solidificam-se, criam
um rastro de sentimento digital
e a sua identidade, seja positiva
ou negativa. A qualquer
momento esses documentos
são encontrados nos sites
denominados "buscadores",
tornando cada vez mais complexa
a gestão de uma marca em redes
sociais. O sentimento em mídias
sociais é percebido e precisa de
uma resposta da marca. Em um
momento quase que instantâneo,
podemos perceber que o mundo
das redes sociais aplicado em
mídias sociais tornou a marca
refém de sentimentos digitais,
que sem regra e ou mesmo
sem "sentido" - aqui sentido
significa razão - levam uma
marca do inferno ao céu
em uma fração de segundo.

➤

A Enox tem apostado boa parte
de suas fichas para se consoli-
dar como um dos maiores veícu-
los de mídia do país no conceito
On-life — no qual as campa-
nhas são realizadas com a parti-
cipação do consumidor e no seu
habitat natural. Ou seja, as
ações são realizadas nas acade-
mias, lojas de departamento, ba-
res e demais estabelecimentos.

O esforço tem surtido efeito.
O projeto tem ganhado adeptos
de vários segmentos. A marca
Activia, por exemplo, foi até as
melhores academias, hipermer-
cados e salões de beleza em Curi-
tiba, no Paraná.

Para ativar a comunicação, a
Enox utilizou diversos estímu-
los de mídia On-life, entre eles,
esteiras, bikes, armários, salas
de aula em academias, espelhos,
além capas de revistas.

De acordo com o sócio-funda-
dor da Enox, Ernesto Villela, es-
se tipo de abordagem é uma ten-
dência. “Hoje as pessoas pos-
suem milhares de opções na tan-
to na TV quanto na internet. Os
consumidores controlam o que
eles querem ver”, observa.

O case da marca Tresemmé,
da Unilever, é destacado pelo
empresário. O conceito On-life
foi aplicado meses antes da pri-
meira campanha na TV. “Nós fi-
zemos uma forte ação dentro
das lojas C&A de todo Brasil”,
lembra Villela.

A Tam Linhas Aéreas foi em
bares de São Paulo e Rio de Ja-
neiro para instalar espelhos inte-
rativos, com sensores de movi-
mento, nos acessos aos toaletes
dos estabelecimentos. Quando

os frequentadores se aproxima-
vam, aparecia a mensagem da
Tam: “Que vontade de uma
praia”, incentivando-os a via-
jar e a procurar ofertas especiais
da empresa.

Vale dizer que a Enox não tra-
balha com promotores nos pon-
tos das ações. Ou seja, todo o
conteúdo publicitário é passado
de maneira sutil, mas que na
maioria das vezes proporciona
certo entretenimento para os
clientes da marcas. ■

Paixão premia com transformação de beleza

Outback promove
concurso na internet

EMPRESAS

A rede Outback Steakhouse
no Brasil levará um cliente
para conhecer a Austrália.
Para participar, os internautas
precisam compartilhar no
Facebook fotos de momentos de
celebração de suas vidas por
meio de um aplicativo exclusivo
do Outback na fanpage. A foto
mais votada será a vencedora.

DM9DDB e NBS
atendem BRFoods

Atrevidinha

Johnson & Johnson
faz ação para jovens

A marca Paixão lançou a sua
página oficial no Facebook —
www.facebook.com/vivacompaixao.
A ideia é abordar temas do
universo feminino e as paixões
que a mulher tem em sua vida.
Para o lançamento da página,
a marca preparou um concurso
com o tema “Uma Paixão para
2013”. Os participantes
responderão à pergunta: “Qual a
sua dica para começar o ano apaixonada?”. As sete frases mais
criativas ganharão uma transformação para o ano novo.

Professor da pós-graduação em
Gestão e Marketing Digital da ESPM
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Novo diretor de cena
da Conspiração

A DM9DDB e NBS ganharam
a concorrência pelas contas
publicitárias da BRFoods.
A F/Nazca S&S e Talent foram
escolhidas para cuidar de marcas
como Sadia e Perdigão. Desta
forma, as antigas parceiras, DPZ
e Y&R, que também participaram
da concorrência, deixaram de
atender a empresa.

A Johnson & Johnson Medical
Brasil lançou a campanha
“Em Suas Mãos”. A meta é
arrecadar dinheiro para
promover um acampamento
educativo para crianças e
adolescentes carentes com
diabetes. Informações estão na
página da marca no Facebook.

Em 1984, a Grendene encomendou à DPZ a criação
de uma campanha para lançar a marca Melissa no
mercado. A história mostrava uma menina bem
atrevida que mantinha um diálogo impertinente com a
professora. A campanha se manteve no ar por 10 anos,
quando a Grendene decidiu apostar no público adulto.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

2 mil
É o número de amigos que a
cachorrinha maltês Emily

Bonates, da novela Salve Jorge,
possui no Facebook. Na trama,

ela é a nova integrante
da família Flores Galvão.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

PASCHOAL SAMORA

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ALEXANDRE MARQUESI

Enox ganha destaque coma
mídia em tarefas do cotidiano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. 27.




