
A Emporte Films e Felicità

Filmes anunciam a chegada

de dois novos diretores: Federico

Brugia e Dario Piana. Há 20 anos

como um dos grandes nomes

da direção de filmes no mundo,

o italiano Federico Brugia chega

com o aval de inúmeros prêmios

internacionais. Dario Piana,

que é graduado pela Brera Art

Academy de Milão, recebeu

11 Leões em Cannes, sendo

quatro ouros, três pratas e

quatro bronzes, além de ser

eleito, por três vezes, diretor

de publicidade do ano na Itália.

●

Vocês relançaram
uma ação chamada de
ativação multidisciplinar.
Como funciona?
O projeto de Passport Art Edition

começou no ano passado e busca

associar a marca às mais diversas

expressões de arte urbana

no Brasil. Após o sucesso

da primeira edição em 2011,

dobramos a escala de produção

em 2012 e desenvolvemos

uma plataforma de ativações

diferenciada para levar o espírito

da marca ao seu principal público,

os jovens consumidores.

Com isso, o artista responsável

pela garrafa deste ano —

Alexandre Sesper — não só criou

a garrafa de Passport Art Editon,

mas também teve papel

fundamental no lançamento do

produto, com o desenvolvimento

de um projeto musical, um

fanzine informativo com suas

artes e a criação e exposição de

artes inspiradas no projeto que

foram expostas em galerias das

principais praças para a marca:

São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul.

Qual a importância de
estabelecer outros tipos
de canais de comunicação
com o consumidor?
Quando, além de cobrirmos

os meios tradicionais,

conseguimos atingir canais

diferenciados, estamos

mostrando a esses consumidores

que, muito mais do que marca,

também somos provedores

de conteúdo e entendemos

seus desejos e necessidades.

A empresa está sempre
focada em lançar
campanhas que valorizem
a cultura. Por quê?
Faz parte da essência da marca

trazer uma nova visão às coisas,

romper paradigmas de uma

forma leve e democrática. Nossa

forte ligação com os jovens,

faz de Passport Art Edition o

canal ideal para reforçar nossa

essência de marca, ao mesmo

tempo levando arte, design,

cultura e música urbana, para

o universo em que eles estão

inseridos. Carolina Marcelino

➤

Os sócios fundadores da agên-
cia W3haus — Tiago Ritter, Chi-
co Baldini e Alessandro Cauduro
— criaram um novo grupo de co-
municação do mercado brasilei-
ro: o Nonconformity. A hol-
ding, que nasce totalmente in-
dependente e com 100% de ca-
pital nacional, tem sob seu guar-
da-chuva a agência W3haus e a
recém-lançada produtora Huia.
A previsão é que no próximo
ano outras três novas empresas
sejam formalizadas e passem a
integrar o grupo.

Com clientes de peso como
Boticário, Tramontina, Grêmio,
Grupo Dass (Fila e Tryon), Gafi-
sa, Mondèlez (ex-Kraft Foods) e
Petrobras, a W3haus tem um
DNA digital, mas já produz
ações offline. “O mercado não
permite que você seja focado
em apenas um braço. É impor-
tante desenvolver outros proje-
tos”, disse o sócio Ritter.

O objetivo da agência está na
divisão e na orientação do traba-
lho ideal para o cliente. “Quan-
do uma empresa nos procurar
vamos traçar um plano estraté-
gico e vamos direcioná-lo para

a melhor empresa e dizer qual é
o melhor trabalho a ser desen-
volvido”, contou o sócio.

A equipe foi reforçada com
mais de 30 contratações e a che-
gada de importantes diretores,
como Laura Kroeff para Planeja-
mento, Rosi Pacheco para Proje-
tos e Felipe Belinky, responsá-
vel por Novos Negócios.

Já a produtora Huia focará
nos trabalhos que não fazem
parte de um grande plano de mí-
dia. “Trata-se de uma startup

de tecnologia que entregará di-
ferentes soluções para o ambien-
te digital. Além das empresas in-
tegrantes do grupo Nonconfor-
mity, a produtora atenderá o
mercado de agências em bre-
ve”, adiantou Ritter.

Sem revelar valores de inves-
timento e perspectiva de fatura-
mento, a Nonconformity dividi-
rá as suas atividades entre São
Paulo e Porto Alegre, onde es-
tão localizadas todas as agên-
cias e empresas parceiras. ■

Cheetos desenvolve game na internet

Camil vai à mídia por
nova linha de feijão

EMPRESAS

A Leo Burnett Tailor Made criou

uma ação humorada para Camil.

O comercial é para o lançamento

da linha “Feijão Pronto para

Temperar”. Em um versão

do filme, o Sr. Feijão espera

a sua esposa sair do banho

para irem jantar. A assinatura

completa: “É chato ter que

esperar o feijão ficar pronto”.

Rodrigo Lombardi
atua em filme da Tim

Use preto

Agência We reforça
campanha da Yázigi

O salgadinho Cheetos criou um

jogo interativo em sua homepage.

O game “Missão Selva” é voltado

para crianças e possui desafios

que estimulam o raciocínio.

Além de aumentar a interação

com este público, a marca do

grupo PepsiCo pretende informar

sobre a composição do snack,

com desafios que envolvem

detalhes sobre os ingredientes de

Cheetos e a forma de produção. A iniciativa foi realizada

inicialmente nos Estados Unidos e agora chega ao Brasil.

Gerente do grupo de Bebidas

Standard da Pernod Ricard Brasil
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Novo diretor da Felicità

Filmes e Emporte Films

Desenvolvida pela Neogama/BBH,

a nova campanha da Tim

entra no ar com o filme

“Estações”. O ator Rodrigo

Lombardi aparece em sua

primeira ação com a operadora.

No filme, o grande Trem Azul,

conduzido pelo Blue Man

Group, segue sua trajetória por

diversas cidades brasileiras.

A Agência We criou nova ação

para a rede de escolas de idiomas

Yázigi. A marca retorna à mídia

com ações e peças que reforçam

o posicionamento “Você cidadão

do mundo”. Serão lançados

dois filmes para Pay TV, ações

para as redes sociais e anúncios

para a mídia impressa.

A marca Cheer lançou uma campanha bem-humorada
destinada a pessoas que usam roupas pretas o
tempo todo. Com a assinatura “Sim, entendemos por
que vocês usam preto. Sacamos”, a ação mostrava
um garoto grunge e um intelectual de rostos
bochechudos em contraste com seus corpos esguios.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 1,98
bilhão

Foi quanto os 16 clubes de futebol

brasileiros faturaram em 2011.

Segundo o Itaú BBA, houve um

aumento de 30% nas receitas.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FEDERICO BRUGIA

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...PATRÍCIA CARDOSO

Fundadores da W3haus
apresentam Nonconformity
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