
A AGE Isobar anunciou

Laura Reis Kreigne como

nova diretora de Atendimento.

Iniciando sua carreira em

produtoras digitais, Laura

ingressou na Agência Click em

2005, onde permaneceu por três

anos atendendo grandes clientes

digitais como Sadia e Whirlpool.

Após este período, a publicitária

fez parte da equipe atuante na

América Latina pelo grupo

Isobar, permanecendo no cargo

por 1 ano. Além disso, em 2008,

Laura participou da fusão do

grupo Isobar com a AGE.

●

Como você vê o trabalho
das marcas no mundo
digital nos dias de hoje?
As marcas têm um novo desafio

na era das mídias sociais.

O modelo tradicional de

promoção da marca através

de ofertas diretas não é mais

necessariamente bem recebido

pelos usuários, especialmente

as demografias mais jovens.

Nas redes sociais, a marca

deve ouvir o consumidor e

suas necessidades. A marca

deve tentar conversar com

consumidor, gerando uma

relação de confiança e valor.

Inicialmente, esta conversa não

tem de necessariamente estar

relacionada com o produto ou

serviço atrelado marca — pode

ser através de um conteúdo ou

tema relacionado a marca e de

interesse ao consumidor. Forçar

uma venda direta como nas

mídias tradicionais pode ter um

efeito reverso, gerando uma

percepção negativa para a marca.

Fale um pouco do trabalho
da MPP Interativa, que
hoje atua como uma agência
digital full-service.
A MPP tem como missão planejar,

criar e desenvolver o canal digital

de uma empresa e sua marca.

Este processo envolve um

entendimento do negócio e seus

consumidores, a fim de gerar

retornos seja qual for a métrica

de sucesso definida como meta:

vendas, audiência,

ou relacionamento.

Em qual momento a
internet passou a estar
em todos os lugares e
espaços para o consumidor?
A web passou a ser quase parte

de nosso vestuário. Assim, a

miniaturização de computadores

e a expansão das redes sem fio

são as premissas iniciais para

a penetração da web em todos os

lugares. Com estas tecnologias

disponíveis qualquer aplicação

web naturalmente se

potencializa: redes sociais,

e-commerce, internet banking,

distribuição de conteúdo

digital como noticias, revistas

e música - por exemplo. C.M.
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“Em fevereiro/ Tem Carnaval/
Tem Carnaval/ Eu tenho um fus-
ca e um violão”. Embalada pela
música “País Tropical”, de auto-
ria de Jorge Ben Jor, a Volkswa-
gen do Brasil coloca no ar no dia
25 de fevereiro a campanha inte-
grada do Novo Fusca. O concei-
to usado na produção foi reme-
ter ao consumidor a lembrança
e a sensação dos anos de 1970,
quando o veículo era símbolo
da paixão nacional.

Com investimento que pode
chegar a R$ 20 milhões, a ação
foi criada pela AlmapBBDO. Se-
gundo o gerente executivo de
Marketing e Comunicação da
Volkswagen do Brasil, Artur
Martins, a expectativa é que a
fabricante venda 3 mil veículos
por ano. “O carro foi relançado
com linhas e tecnologias nunca
vistas pelo consumidor”, disse
Martins.

Para destacar essa transfor-
mação, a Volkswagen reuniu vá-
rios ícones brasileiros das últi-
mas quatro décadas e volta no
tempo para apresentar as novi-
dades do Novo Fusca aos paulis-
tanos em pleno Viaduto do Chá,

no centro de São Paulo. “Nós
voltamos aos anos 1970 e mos-
tramos o carro de 2013. As pes-
soas ficam perguntando se aqui-
lo veio de outro planeta”, adian-
tou o diretor-geral de Criação
da AlmapBBDO, Luiz Sanches.

Os filmes contam com a parti-
cipação do apresentador Cazé.
Porém, a campanha de lança-
mento do Novo Fusca começou
em novembro com ações na in-
ternet. No YouTube, foram lan-
çados teasers do filme.

No primeiro, o jogador Rivelli-
no aparece dando entrevistas
quando ele conquistou o título
de tricampeão mundial. Já no se-
gundo filme, o apresentador Cha-
crinha aparece dando recado pa-
ra as pessoas no futuro.

“Para os brasileiros, o Fusca é
mais que um carro. É um patri-
mônio emocional. É o modelo
mais conhecido, querido e caris-
mático do Brasil. Agora ele vol-
ta com suas virtudes originais”,
completou Artur Martins. ■

Avon vai levar consumidoras a Paris

Lua conquista conta
da chinesa Lifan

EMPRESAS

A Lua Propaganda conquistou

a conta da montadora chinesa

Lifan Motors. Participaram

do processo de concorrência:

Borghi/Lowe, Giovanni+DraftFCB,

QG e Publicis Red Lion.

Após trocar a administração,

a presença da empresa deve

trazer investimentos de US$ 150

milhões para a América do Sul.

Santa Casa faz ação
contra o tabaco

Brasileiros criativos

Fernando Meirelles
grava para Ipiranga

Criada pela 141 SoHoSquare,

a Avon lança sua nova

campanha que terá

ativação em redes sociais.

A promoção “Loucas por

Batom” prevê a distribuição

de mais de 10 mil prêmios

instantâneos, além de

viagens a Paris e um carro.

Além disso, a ação contempla

comerciais e merchandising na TV e guerrilha no metrô de

São Paulo, com a presença da artista Natalie Irish, conhecida

por pintar quadros com a boca.

Fundador e diretor executivo

da MPP Interativa

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretora de Atendimento

da AGE Isobar

“Reaja”. Este é o tema da nova

campanha da Santa Casa de

Misericórdia de São Paulo, criado

pela Y&R para alertar o fumante

sobre os danos provocados

pelo tabaco. Além das peças,

a campanha também contará

com pôsteres distribuídos pela

Santa Casa e nas principais

universidades de São Paulo.

A Ipiranga lançou a nova

campanha com o mote: “Ipiranga.

Um lugar completo esperando

por você”. Os cinco filmes

mostram situações inusitadas

do dia a dia das pessoas. As

filmagens contam com a direção

de Fernando Meirelles. A ação

é assinada pela Agência Talent.

Fotos: divulgação

Em 2011, o slogan “Uma boa ideia”, criado para a
Cachaça 51, voltou a ser usado nas ações da marca,
em um filme criado pela Loducca. O mote da campanha
foi “Boa ideia é ser brasileiro”. Os filmes mostravam
brasileiros que tiveram boas ideias, como o Estevão
da Conceição, conhecido como “Gaudí brasileiro”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

74%
dos internautas brasileiros

se relacionam com marcas

que fazem parte do seu dia a dia

no Facebook. As mulheres

são as que mais interagem

com as empresas.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

LAURA REIS KREIGNE

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCELLO PÓVOA

Volkswagen investe R$ 20 mi
em campanha do Novo Fusca
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