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EMPRESAS

100 mil
Foi o número de downloads
que a Rádio Skol alcançou na
primeira quinzena de novembro.
Neste período, a rádio chegou
a ficar em primeiro lugar na
categoria música da Apple Store.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

G2 convoca Fernanda Lima
por tecnologia da Panasonic
Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

COM A PALAVRA...
Fotos: divulgação

O ator Reynaldo Gianecchini
estrela, ao lado de sua mãe, Dona
Heloisa Helena, a nova campanha
do Banco do Brasil Seguros,
empresa do Grupo BB e Mapfre.
O filme leva a assinatura:
“Seguros do Banco do Brasil.
Melhor, só a proteção da
sua mãe”. O comercial foi criado
pela agência Heads.

Como será a ação que a HUB
Brasil desenvolveu para
a Comgás em São Paulo?

io

ac

uc

ed

s

fin

a

pa
r

a

siv

A Semp Toshiba lançou uma
campanha que conta com a
presença dos jogadores do São
Paulo Futebol Clube. O comercial,
criado pela Talent, divulga a
promoção da marca, que convida
os consumidores a comprarem
os seus produtos. A Sentimental
Filmes assina a produção.
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Semp Toshiba lança
filme com SPF Clube

Para comunicar a chegada
da rede de gás natural da
Comgás — Companhia de Gás
de São Paulo — ao Jardim
Paulistano, os moradores
da região irão receber kits
personalizados, inspirados nas
placas de rua, compostos por
um kitchen amenity (pano de
prato) com nome e numeração
da rua onde moram. É a primeira
vez que uma companhia de gás
faz uma ação de relacionamento
junto aos clientes de alta renda.
A ideia é mostrar a expansão
rua a rua e como este serviço
traz segurança, praticidade,
conforto e, consequentemente,
valoriza o imóvel. O kitchen
amenity foi escolhido como
símbolo por ser um dos itens
mais utilizados na cozinha,
assim como o gás. Para
realização do Projeto Alta Renda,
a agência mapeou todo o bairro
e as ruas onde o gás natural
irá chegar. No total são 330
residências e dezessete ruas.
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A NeogamaBBH criou uma ação
institucional estrelada pela
atriz Mariana Ximenes. O filme
mostra que a agência está por
trás de trabalhos comentados,
com destaque para as campanhas
realizadas para Renault, Tim,
Johnnie Walker e Bradesco.
A campanha também terá
peças para mídia impressa.
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de TV aberta e paga, mídia impressa, painéis rodoviários, outdoors e materiais de ponto de
venda. Além disso, haverá uma
peça exclusiva para iPad, que
traz um filme interativo para os
leitores da revista Veja.
“Vamos trabalhar também no
digital. O mundo online é um espaço que não pode ser ignorado. Caso isso aconteça, deixamos de falar com milhares de
pessoas”, concluiu Brandão. ■

CEO da agência HUB Brasil

é

sem desperdiçar energia”,
acrescentou o CEO.
De acordo com Brandão, a escolha da atriz se deu após uma
pesquisa para ver qual artista tinha a ver com o conceito do produto. “Ela mora em uma casa cercada da natureza. Além disso,
nas ações do dia-a-dia, a Fernanda é uma pessoa consciente com
o meio ambiente”, afirmou.
A ação será divulgada com
filmes e vinhetas para canais

NeogamaBBH faz
ação institucional

is.
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A G2 Brasil criou uma ação multiplataforma para o lançamento
do refrigerador Ecotecnológico
da Panasonic. Com a assinatura
“É a tecnologia japonesa em harmonia com a nossa natureza.
[re]pense seu refrigerador”, a
campanha valoriza a filosofia
da marca de reduzir as emissões
de carbono e aumentar a consciência ecológica tanto na fabricação quanto na utilização de
seus eletrodomésticos.
Segundo o CEO da G2, Sérgio
Brandão, o objetivo foi inserir o
consumidor dentro do ambiente
da Panasonic. “Nós tivemos de
materializar para o cliente a essência da empresa”, disse Brandão.
O filme mostra uma arara
azul entrando em uma cozinha.
Logo depois, ela dá uma cutucada em um pinguim, que está em
cima da geladeira. Neste momento, a atriz Fernanda Lima
apresenta o produto.
“O novo refrigerador foi produzido no Brasil e conta com a
exclusiva tecnologia Econavi,
que permite o uso inteligente
do produto: ele funciona de
acordo com a rotina da casa,

Gianecchini aparece
com a mãe na TV
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Quase tudo
A DM9DDB foi a responsável pela criação da
campanha “Cola quase tudo” da Pritt, marca que
pertence a Henkel. A ação mostrava objetos quebrados
e remontados com o produto. Porém, ao visualizar
bem, notava-se que se tratava de uma imagem.
A assinatura era: “Cola quase tudo desde que seja
papel”. O case rendeu para a agência o ABP Lâmpada
de Prata Campanha e o Wave Festival in Rio Bronze.
Os responsáveis pela campanha eram Benjamin
Yung Jr.e Rodolfo Sampaio.

GUSTAVO BORRMANN
Diretor de criação da LOV

A LOV contratou Gustavo
Borrmann para assumir
o cargo de direção de criação.
O profissional comandará
os projetos da agência ao lado
do VP de Criação, André Piva.
Com 14 anos de experiência na
área, Borrmann já trabalhou em
agências tradicionais e digitais
no Brasil e no exterior. Ele tem
passagens por grupos como
FCBi, MRM e JWT. Fez trabalhos
para os mercados canadense
e norte-americano na Ci&T
Creative, especialmente para
a marca Johnson & Johnson.
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O Salinas do Maragogi All Inclusive
Resort lançou uma campanha
na rede social Instagram,
denominado “Diversão em
Família”. Os interessados
devem seguir o resort no
www.instagram.com/salinas.
A missão dos participantes
é postar fotos que retratem
belos momentos em família,
acompanhadas da hashtag
#DiversaoEmFamília. O autor da melhor foto ganhará
três diárias com acompanhante no resort.
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Salinas premia seguidor no Instagram
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NO MUNDO DIGITAL
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A campanha off-line nesse
caso é mais eficiente com
o consumidor do que uma
abordagem na TV ou digital?
Sim, pois é uma ação focada
e personalizada.

Podemos adiantar alguma
novidade da HUB para
o início do ano que vem?
A HUB Brasil está consolidando
sua operação no Rio de Janeiro
com forte atuação no projeto
Priceless Rio da MasterCard,
e também expandindo sua
atuação em projetos especiais
direcionados ao ponto de venda
como, por exemplo, as lojas
conceito da Diageo que vem
obtendo excelentes resultados.

Como vocês enxergam a
plataforma digital hoje?
As plataformas digitais são para
a HUB ferramentas de ativação
de negócios. Temos como
exemplo de sucesso o Priceless
Rio da Mastercard que leva
experiências diferenciadas
aos portadores de cartões
Mastercard. Carolina Marcelino
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2012, Empresas, p. 29.

