
A Publicis anunciou a

chegada de Luis Lui à

agência para assumir

a direção-geral de Atendimento.

Ele formará dupla com Gleidys

Salvanha, que passa a se dedicar

à direção-geral de Mídia da

Publicis. Ex-COO da Cheil, Lui foi

diretor internacional de contas

da Africa, diretor de contas das

divisões Wunderman e Impiric na

Y&R e diretor de Marketing de

Relacionamento na Leo Burnett.

O criativo também trabalhou

por cerca de quatro anos

no Marketing da Embraer.

●

Como é a sua aula
“O planejamento pragmático:
o que entregamos”,
do curso na ESPM?
A aula é voltada para
profissionais do mercado
publicitário, ou das áreas de
marketing e comercial de
empresas, que busquem uma
iniciação, ou melhor
entendimento dos conceitos e
ferramentas de Planejamento
Estratégico de Comunicação
(PEC). O módulo discute a
necessidade que o resultado final
do Planejamento Estratégico
tem de ser tangibilizado, sob
a visão do cliente, para não ser
considerado apenas como custo.
Os alunos aprendem na aula
que o PEC deve ser materializado
na forma de um produto
final palpável e inteligível.

Qual é a maior dificuldade
que o sr. encontra
nos alunos hoje?
Acredito que um dos grandes
desafios é trabalhar a
criatividade da classe,
estimulando um olhar
diferenciado, essencial para a
profissão. A universidade tem
o papel de se equiparar com
a vida prática, se atualizar,
entender o que está acontecendo
no mercado e passar informações
que realmente agreguem
na vida profissional.

A campanha da Nextel
tem o mesmo formato
há alguns anos e ainda
é um sucesso. A que
atribui esse sucesso?
A Nextel criou um formato
notório e reconhecido de
anunciar. Trazer histórias de
pessoas comuns que deram um
novo sentido a suas vidas e se
tornaram conhecidas dentro
de suas redes, de seus mundos.
Esse modelo de campanha é
diferente e especial, não só para
o nosso segmento de atuação,
mas para todo o mercado de
publicidade. A inovação na forma
e no conteúdo da comunicação
é o nosso foco constante de
trabalho. Buscamos conectar as
pessoas emocionalmente com
a marca. Carolina Marcelino

➤

Com a verba de marketing cin-
co vezes maior do que a do ano
passado, a ESPN anunciou que
levará ao ar uma nova progra-
mação. A mudança, que ocorre-
rá a partir de março de 2013,
conta com um amplo investi-
mento, desde a estrutura da
emissora em São Paulo até no-
vas parcerias.

De acordo com o diretor de
Marketing da ESPN,Marcelo Pa-
checo, serão trabalhados três pi-
lares durante a campanha. O
destaque ficará para os canais
ESPN Brasil, ESPN e ESPN+, que
estarão disponíveis em alta reso-
lução. “Serão mais de 72 horas
em HD. Vamos trabalhar tam-
bém a credibilidade e a equipe
de jornalismo”, contou.

Junto com a Neogama/ BBH,
a ESPN vai lançar a partir de ja-
neiro um filme para TV fecha-
da. Além disso, haverá ação nas
redes sociais e mídia impressa.

Quase um ano após a estreia
do canal Fox Sports Brasil, o di-
retor de jornalismo da ESPN,
João Palomino, afirma que to-
das as TVs fechadas estavam em
uma zona de conforto. A situa-

ção, porém, mudou com a che-
gada da rival. “Nós éramos foca-
dos nos campeonatos interna-
cionais, a SporTV ficava com os
nacionais e do nada surgiu uma
que estava no meio de campo”,
explicou Palomino.

Após encerrar a parceria com
o Grupo Estado — juntos eles
mantinham a Rádio Estadão
ESPN — a emissora pretende
continuar com a transmissão ra-
diofônica.

“Se não encontrarmos um

parceiro interessante, vamos le-
var a rádio para a internet”,
completou Palomino.

Outra novidade anunciada
foi o acordo com a RedeTV. Jun-
tos, eles vão exibir ao vivo o X
Games Brasil, que será realiza-
do em abril, em Foz do Iguaçu.

“Queremos mostrar cada vez
mais que nós somos uma empre-
sa multiplataforma e não ape-
nas uma emissora de TV”, decla-
rou o vice-presidente de Ven-
das Afiliadas, Marcello Zeni. ■

Goodyear leva fãs para a final da Stock Car

Oi patrocina evento
para empreendedores

EMPRESAS

A Oi está patrocinando a Semana
Global do Empreendedorismo,
que acontece até o dia 18
de novembro, em São Paulo.
Com o tema “Por um Brasil
mais empreendedor!”, o evento
pretende despertar e lapidar
o espírito empreendedor
nas pessoas e organizações
brasileiras.

Coca-Cola resgata
a magia do Natal

Para ver e comer

Moma assina ação
emotiva da Copag

A Goodyear lançou um concurso
em sua página no Facebook que
levará 30 fãs para a final da Stock
Car, em São Paulo. Os ganhadores
poderão acompanhar de perto
a ‘Corrida do Milhão Goodyear’,
que acontece no dia 9 de
dezembro, e que premiará o
piloto vencedor com R$ 1 milhão.
Para participar é preciso curtir a
fanpage da Goodyear e completar
a frase: “Vou curtir a Stock Car em São Paulo com a Goodyear
porque...”. Os autores das dez frases mais criativas levam o prêmio.

Vice-presidente de
marketing da Nextel

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretor-geral de Atendimento
na Publicis

A Coca-Cola lança a campanha
“Acredite na Magia”, que conta
com filme, embalagens com
rótulos holográficos e ativação
em pontos de venda. Criado pela
Ogilvy & Mather Brasil, o filme
mostra o Papai Noel resgatando
o espírito do Natal em adultos
ao realizar os pedidos das
cartinhas enviadas para ele.

Com o mote “Sempre um bom
momento”, a Moma criou a
primeira campanha para a
Copag. Com fotos históricas, a
ação retrata situações inusitadas
de pessoas brincando com o
baralho. 0 objetivo é mostrar
que um jogo de cartas pode
transformar uma situação.

Fotos: divulgação

Para divulgar a pesquisa Dossiê Universo Jovem
da MTV, a Loducca criou um anúncio comestível
com a proposta de lançar uma campanha
autossustentável. O inusitado “Coma este anúncio”
rendeu à agência prêmios como o Grand Prix.
A ação incluía ainda um hotsite, que pedia para que
as pessoas criassem receitas com o anúncio.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

US$ 1 milhão
É a expectativa de arrecadação
para o Jogo Contra a Pobreza,
que acontece pela primeira vez

no Brasil. Craques como Ronaldo
e Zidane estarão na partida,

no dia 19 de dezembro, no RS.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

LUIS LUI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...GUSTAVO DIAMENT

ESPNmuda a programação
para combater a Fox Sports
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Empresas, p. 29.




