
Eduardo Martins se une

a Vitor Amati para formar

a mais nova dupla de diretores

da Delicatessen Filmes. Amati

é fotógrafo, cinematógrafo e

diretor de filmes. Ele trabalhou

para diretores como: Frédéric

Planchon, Mondino, Joaquin

Back (vencedor do Oscar de

2010) e Ton Geens. Há três

anos, está dirigindo publicidade

na Delicatessen. Eduardo

Martins traz sua experiência

de diretor de Arte e criação

em agências como F/Nazca,

Y&R e África para a produtora.

●

Criatividade e visão de
negócio: fundamentos para
trabalhar com propaganda

A publicidade é uma carreira

que atrai muitos jovens, tendo

uma das maiores relações

candidato/vaga da Fuvest

e de boas faculdades do país.

Essa atração pode ser explicada

por várias razões: por ser

uma profissão que lida com

criatividade; porque parece

não apresentar rotinas tediosas;

por oferecer desafios; por

aparentemente remunerar

bem. Boa parte disso pode ser

verdade, dependendo do perfil

do profissional e do lugar de

trabalho. Porém, ao seguir nessa

carreira é fundamental levar

em consideração algumas dicas:

1) se há uma certeza na visão

do futuro, é que ele irá mudar,

logo, a escolha é importante

para começar a carreira,

que não será necessariamente

para sempre. Pelo contrário:

a maioria das pessoas dessa área

já transitou em várias funções,

por isso têm destaque, visão

e experiências abrangentes;

2) a área de criação é a mais

famosa, mas não a única.

As possibilidades são amplas:

agências de propaganda,

empresas de todos os perfis,

consultorias, veículos de

comunicação, entre outros.

É importante ter visão aberta

e garra para experimentar tudo.

Em todo lugar a se trabalhar

será possível encontrar a

visão de negócios (marketing)

e a criatividade. Também

é muito importante a leitura

e o acompanhamento frequente

do mercado publicitário por meio

das redes sociais e dos veículos

de comunicação específicos

do setor, além, claro, de estar

sempre bem informado sobre

o que acontece no País e no

mundo. Esse radar vai ser

importante para que sejam feitos

os links, os elos do trabalho

publicitário. Ao final, somente

uma mente aberta terá reais

condições de conquistar

espaço para começar e construir

uma carreira de destaque.

➤

Em ano de Copa das Confedera-
ções e de pré-ano da Copa do
Mundo de Futebol, a nova cam-
panha de Yakult usa o futebol
como mote para explicar a im-
portância dos probióticos para
a saúde intestinal. A campa-
nha, que recebeu investimen-
tos de R$ 8 milhões, reforça a in-
formação sobre os benefícios
do leite fermentado.

No filme, aparece uma sele-
ção antes de uma partida de fu-
tebol, na qual um técnico está
explicando aos atletas a tática
dos Lactobacillus casei Shirota
para manter a saúde intestinal,
ao invés de falar sobre as estra-
tégias do jogo, gerando um es-
tranhamento cômico nos joga-
dores. “O Yakult reforça o setor
dos probióticos, avança para
equilibrar o jogo na região da
flora intestinal, faz um dois e
protege o organismo”, afirma o
treinador, diante de uma equi-
pe surpresa.

O filme‘Técnico’ foi criado
pela agência Publicis Red Lion e
será veiculado na Grande São
Paulo, Santos, São José dos Cam-
pos, Taubaté, Campinas, Jun-

diaí, Bauru, São José do Rio Pre-
to, Curitiba, Porto Alegre, Blu-
menau (Itajaí), Belo Horizonte,
Brasília, Goiânia, Salvador, Reci-
fe, Fortaleza, Maceió e Campo
Grande, além de 14 outras cida-
des espalhadas por vários Esta-
dos do país.

O comercial ainda ressalta as
diferenças entre o Leite Fermen-
tado Yakult e o Yakult 40, com
40 bilhões de Lactobacillus ca-
sei Shirota, produto ‘Premium’
na categoria e indicado para ido-

sos, pessoas que levam uma vi-
da agitada e aquelas que têm
maior necessidade de cuidados
com a saúde.

“A cada campanha, procura-
mos reforçar a importância dos
probióticos da Yakult para a saú-
de intestinal e mostrar que é
possível manter uma vida mais
saudável com o hábito de inge-
rir esses alimentos funcionais
todos os dias”, disse o vice-pre-
sidente da Yakult do Brasil,
Eishin Shimada. ■

Victorinox lança concurso internacional

Redecard patrocina
circuito de shows

EMPRESAS

A Redecard acaba de firmar

parceria com o Lollapalooza

Brasil e será o meio de

pagamento oficial da segunda

edição do evento no país.

O Lollapalooza será realizado

nos dias 29, 30 e 31 de março,

no Jockey Club de São Paulo.

A empresa é incentivadora

de ações que promovam cultura.

Kibon convida
socialite para vídeo

Distração

Cássio Reis estrela
ação da Trisul

A Victorinox lançou um concurso

cultural internacional para

apresentar o seu novo relógio, o

Original Limited Edition.

Desenvolvido pela equipe de

marketing da Victorinox, na Suiça,

o concurso acontece no hotsite:

http://swissmyths.victorinox.com

No portal, o internauta é

convidado a assistir ao filme

The Exchange, produzido

especialmente para a ação. Depois disso, entra um pequeno quiz,

com perguntas que têm as dicas de respostas no meio dos vídeos.

Publicitário e diretor-geral

de graduação da ESPM-SP

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Nova dupla de diretores

da Delicatessen Filmes

A campanha “Você de férias

para sempre”, da Kibon, que

vai premiar um sortudo com

R$ 1 milhão, ganhou um reforço

de peso, e classe! A socialite

Narcisa Tamborindeguy dará

dicas de como ser um milionário

em um vídeo pra lá de

engraçado. O material está

disponível na fanpage da marca.

A agência Central Business

criou o slogan “Tá Todo Mundo

Mudando com a Trisul” para a

nova campanha de descontos

da incorporadora e construtora

Trisul. A estrela das peças

impressas e do filme para

TV é o ator Cássio Reis.

Os descontos chegam a até 25%.

Fotos: divulgação

Em 2003, a Loducca criou para a Coca-Cola filme
em que um casal de namorados encontra uma
amiga. O rapaz, então, não consegue tirar os olhos
dos seios turbinados da garota. Ele se distrai tanto
ao dar um gole na bebida que, quando volta ao diálogo,
só consegue responder: “É silicone”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

175
milhões

É o número de usuários do Viber.

O aplicativo é concorrente do

Skype e WhatsApp e está entre

os mais populares do mundo.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

EDUARDO E VITOR

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...LUIZ FERNANDO D. GARCIA

Yakult investe R$ 8 milhões
em nova campanha para TV
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Empresas, p. 26.




