
A LOV contrata Mário Lins

para ampliar sua equipe

na área de storytelling. Redator

pernambucano, Mário vem da

SapientNitro iThink, na qual

ocupava o cargo de head of

concept. O profissional tem

passagens também pela Gringo,

Publicis e Agência We, na qual

participou da criação da

polêmica campanha “Tchecas”

para a Cerveja Proibida. Há

quatro anos no mercado

paulistano, Lins já desenvolveu

projetos para anunciantes como

Vivo, Google e Coca-Cola.

●

Como você avalia o mercado
publicitário on-line?
A gente percebe que a sociedade

costuma enquadrar tudo que

é novo a partir do modelo

mental vigente. Tome o exemplo

da relação que os jornalistas

estabeleceram com o iPad.

Em vez de se reinventar na

nova plataforma, as empresas

de comunicação promoveram a

simples migração de conteúdos.

Tudo que já faziam no meio

analógico passaram a reproduzir

no meio digital. Sinto que uma

situação semelhante acontece

no mercado publicitário on-line.

As ações realizadas com o

consumidor internauta tendem a

seguir scripts e buscar resultados

semelhantes aos de campanhas

publicitárias tradicionais.

Que tipo de dificuldades os
clientes relatam a vocês?
Faltam informações na web?
A primeira dificuldade tem a ver

com a transição de um modelo de

trabalho tradicional e cristalizado

para um novo jeito de fazer

negócio e se relacionar com os

consumidores. As mídias sociais

trouxeram um novo arranjo de

forças na sociedade, e o poder

passou para as mãos do coletivo.

Como lidar com isso? Todos

estamos aprendendo ainda, na

base da tentativa e erro. Em

segundo lugar, o conhecimento

sobre as mídias sociais está

espalhado pela web, ele não está

consolidado. Isso torna a vida

do profissional de mídias sociais

complicada. A boa notícia

é que já existem iniciativas

para enfrentar esse desafio.

Como o profissional de mídias
sociais pode se manter
informado sobre a área?
Hoje, existem muitos materiais

disponíveis na internet que

podem ser acessados

gratuitamente. O Scup Ideas, por

exemplo, publica vários ebooks

práticos sobre SAC 2.0 e

Relacionamento, Campanhas

e Ativação e Monitoramento

e Diagnóstico que podem ser

baixados de graça. O slideshare

também possui um acervo de

apresentações muito útil. C.M.

➤

A marca Mentos inicia novo ci-
clo de comunicação depois de re-
gistrar forte expansão nas ven-
das em 2012. Com campanha as-
sinada pela Neogama/BBH e fil-
me dedicado à linha de gomas
Mentos Pure Fresh, a empresa
promete levar aos consumidores
uma ação publicitária ofensiva.

O filme “Saudade”, adapta-
ção local de roteiro de um filme
da marca já exibido na Itália, te-
rá veiculação em rede nacional
nas principais emissoras, em ca-
nais a cabo e MTV. Ele explora a
principal característica do pro-
duto segundo opinião dos con-
sumidores: a sensação refres-
cante. “Usamos humor, efeitos
especiais e uma boa dose de irre-
verência para estabelecer uma
conexão direta com nosso públi-
co, basicamente formado por
consumidores jovens”, disse a
diretora de Marketing da Perfet-
ti Van Melle, detentora das mar-
cas Mentos, Fruittella e Chupa
Chups, Elzilene de Moraes.

A peça têm roteiro irreveren-
te e surpreendente e mostra um
casal de jovens falando ao telefo-
ne. A garota diz que sente sauda-

des dos beijos do namorado e de
estar perto dele.

O rapaz, para matar a vontade
da namorada, resolve então en-
garrafar o sabor do seu beijo, de-
pois de mascar uma goma Men-
tos Pure Fresh, com recheio líqui-
do. A garota ao abrir o presente é
surpreendida por uma ventania
refrescante, que chega a tirar as
pintas do seu Dálmata de estima-
ção e quebra a expectativa de cli-
ma romântico do início do filme.

De acordo com dados Niel-
sen, a linha de gomas Mentos
Pure Fresh fechou o ano com ex-
pansão de 25% nas vendas no
mercado brasileiro.

A peça fecha com assinatura
da família Mentos Pure Fresh,
com as versões do produto em
garrafa, a embalagem premium
da linha, e na versão sachê, for-
mato de menor desembolso que
é a aposta da marca para atrair
consumidores da classe C. ■

Filme “Quem indica” divulga cursos do Senac

Pedigree faz ação
para cães adotados

EMPRESAS

A Pedigree criou um concurso

que vai selecionar cachorros

para estamparem embalagens

da ração. A ação tem o tema

“Todo cachorro merece um lar

feliz” e escolherá duas histórias

de animais que tenham sido

adotados. Os pets escolhidos

terão suas fotos em embalagens

de uma edição limitada.

SulAmérica renova
com velejadoras

Marco da indústria de beleza

Perdigão estreia peça
para Mini Chicken

Um novo filme do Senac foi

lançado na TV e na internet.

Se trata do “Segundo Quem”,

produzido pela Massari Filmes,

do Grupo R2O. Contratada pela

Publicis Brasil, criadora da

campanha, a produtora realizou

um filme de 30” para abordar os

cursos da instituição de ensino. O

filme mostra, de forma dinâmica

e com o mote “quem indica”, que

profissionais que passam pelo Senac têm grande possibilidade de serem

indicados ao mercado de trabalho pela qualidade oferecida nos cursos.

Community Manager e Head

de Comunicação e Conteúdo

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo contratado da área de

storytelling da LOV

A dupla de velejadoras Fernanda

Oliveira e Ana Barbachan

contam, por mais um ano,

com o patrocínio da SulAmérica

Seguros, Previdência e

Investimentos. Já com o apoio

da seguradora, as atletas

brasileiras seguem a trajetória de

preparações rumo às Olimpíadas

de 2016, no Rio de Janeiro.

A Perdigão estreia campanha em

TV para anunciar o lançamento

dos novos Mini Chicken. A ação

mostra que o produto é tão bom

quanto mini situações, como um

mini salão de beleza disponível

no carro durante o trânsito

e um mini show de rock no

meio da aula de matemática.

Fotos: divulgação

Em 2006, a Neutrox usou Sidney Magal em uma ação.
O cantor aparecia careca no comercial e o locutor
perguntava ao telespectador se ele teria o mesmo
sucesso sem os seus cabelos. A campanha, assinada
pela Loducca, inaugurava um novo modo de
empresas falarem sobre produtos de beleza.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 50
milhões

Foi quanto o Brasil gastou com

filmes nos últimos 10 anos. Só o

longa “O Palhaço” captou R$ 3,4

milhões em leis de incentivo.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

MÁRIO LINS

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ELISEU BARREIRA JUNIOR

Neogama/BBH produz
campanha para Mentos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 fev. 2013, Empresas, p. 26.




