
A Ogilvy & Mather Brasil

anunciou a chegada de

dois novos profissionais para

a Criação. Guilherme Giácomo,

o Guiga, e Gustavo Gusmão,

assumem o cargo de diretores

da área. Ex-AlmapBBDO,

Guiga acumula em seu currículo

passagens pelas agências Click

e RMGconnect. O diretor de Arte

já trabalhou com marcas como

O Boticário, Pepsi, Havaianas e

Volkswagen. Já Gustavo Gusmão

vem da NeogamaBBH e tem

passagens pela Africa e JWT.

Itaú, Brahma e Coca-Cola.

●

Muitas agências auxiliam
as empresas a conquistarem
seus consumidores.
O Grupo Casablanca ajuda
as companhias a engajarem
seus profissionais na
performance da empresa.
Como funciona isso?
Temos uma forte atuação no

mercado de turismo corporativo.

Nosso negócio principal é Gestão

Surpreendente de Viagens

Corporativas, onde somos

especialistas em cada segmento

que atendemos, entendendo e

atendendo demandas macro e

específicas. Orientamos nossos

clientes sobre a melhor Política

de Viagens a ser adotada e que,

acompanhada de um Sistemas de

Gestão, permite reduzir os custos

e melhorar a performance da

empresa. Já atendemos empresas

que precisavam de ajuda para se

expandir pelo Nordeste, onde

temos 12 lojas de varejo/lazer.

Fizemos uma parceria e

alavancamos a mesma em uma

das 04 praças brasileira, onde

temos a liderança e a relação com

toda os stakeholders locais. Estar

presente, com fortes estruturas,

no Rio, em SP, em Recife e em

Fortaleza, faz a diferença para

muitas empresas com atuação

nacional. O importante é entender

qual é o negócio do cliente e suas

demandas, que as vezes variam

por setor ou unidade de negócio.

Quanto o mercado de
viagens corporativas
movimenta por ano?
No ano passado, chegamos a um

portfólio de cerca de 1.400 clientes

corporativos. Dados da Abracorp

mostram que em 2011 essas

viagens movimentaram R$ 25,1

bilhões no setor aéreo, de hotéis e

de locação. Também é interessante

ressaltar que dois terços das

viagens no Brasil são executivas.

Quanto o grupo faturou em
2012 e qual a expectativa
para este ano?
Tivemos um faturamento de

R$ 170 milhões no ano passado

e esperamos um crescimento

de 25% para 2013. C.M.

➤

O Itaú e o Google criaram um
formato de canal inédito no
YouTube: “Mais Vistos”. A nova
ferramenta centraliza os dez ví-
deos mais vistos por usuários
brasileiros e oferece uma gran-
de variedade de categorias para
exibição, como música, entrete-
nimento, esportes ou memes,
além do filtro por data.

“A cada minuto, mais de 72
horas de conteúdo são subidas
ao YouTube, com vídeos de to-
dos os tipos e para todos os gos-
tos. Se pensarmos que nove em
cada 10 internautas no país as-
sistem vídeos online regular-
mente, fica mais do que claro
que o usuário brasileiro já está
habituado a consumir conteúdo
na plataforma”, disse a diretora
de criação do YouTube no Bra-
sil, Maria Fernanda Ceravolo.

O “Mais Vistos” permite que
o usuário escolha quais vídeos
quer ver, podendo filtrar entre
os preferidos do dia, da sema-
na, mês, ano ou gerais. É possí-
vel selecionar entre os 10 mais
vistos, compartilhados, comen-
tados, populares ou votados.
Ainda sob esta proposta, os

usuários também podem optar
para exibição segmentada entre
jogos, entretenimento, pessoas
e blogs, humor, música, espor-
tes, automóveis, ciência e tecno-
logia, notícias e política.

Para o diretor de mídia onli-
ne da DM9DDB, Fábio Saad, o
projeto reforça o posicionamen-
to do Itaú, que entra como pa-
trocinador exclusivo do canal.
“A criação do ‘Mais Vistos’ con-
tou com um minucioso trabalho
entre as três empresas envolvi-

das para adequação como o
layout, o formato do ranking e
até mesmo nas cores, que se-
guem os tons do Itaú”, comple-
tou Saad.

A ferramenta dispõe de um
gráfico com um mapa das exibi-
ções feitas no canal e outro com
as visualizações por cidade bra-
sileira. Os internautas poderão
postar os seus comentários,
além de conferir tudo o que já
foi dito sobre o vídeo, sem ter
que sair da página. ■

Buzzmonitor lança guia de redes sociais

SKY roda novo filme
em Los Angeles

EMPRESAS

O novo comercial de SKY

mostra os três garotos

propagandas juntos em cena.

Gisele Bündchen, Bernardinho

e Vitor Belfort aparecem em

uma casa mal assombrada.

A Giovanni+DraftFCB é a

responsável pela criação do

filme, que foi produzido pela

O2 e rodado em Los Angeles.

AlmapBBDO cria
para O Boticário

Tem fogo?

RIOT ganha conta
da Porto Seguro

O Buzzmonitor lançou o e-book

“3 passos para monitoramento

e análise estratégica de redes

sociais”. Trata-se de um

guia prático de estudo do

comportamento do consumidor

na internet. A plataforma permite

que as empresas gerenciem

sua performance no Facebook,

comparem com a concorrência

e otimizem seu relacionamento

com o cliente nas redes sociais. O material desenvolvido pela E.life

pode ser baixado gratuitamente pela fanpage do Buzzmonitor.
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O Boticário colocou no ar, nesta

semana, o filme “Holofote” para

promover o lançamento da linha

de maquiagem Make B. Black

Crystal. A ação é protagonizada

pelas tops Vivi Orth e Marcelia

Freesz. O filme, os anúncios

para impresso e todos os

spots de rádio foram criados

pela AlmapBBDO.

A Porto Seguro e o movimento

Trânsito+gentil são os novos

clientes da RIOT. Por meio

do seu posicionamento digital

full-service, a agência será

responsável pelo planejamento

de ações em social media, criação

de conteúdo e monitoramento

das marcas e do SAC 2.0.

Fotos: divulgação

Inúmeros cigarros da Souza Cruz tiveram
nomes femininos ou que lembrassem
o mundo das mulheres. Entre os mais famosos
estão: Dalila, Yolanda e Odalisca. Em 1918,
a fábrica da Souza Cruz em São Paulo chegava
a produzir por dia 1,5 milhão de unidades
da marca Castellões.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 100 mil
É o valor que a rede Griletto vai

oferecer na promoção “No

Griletto seu dinheiro vale ouro”.

Quem comprar um prato em uma

unidade da marca já estará

participando do sorteio.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

GUSTAVO E GUIGA

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...CELSO LEONARDO

Itaú e Google apostam em
canal inédito no YouTube
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