
A ESPM comunica ao

mercado que José

Francisco Queiroz assume, a

partir deste mês, o cargo de

diretor da recém-criada diretoria

nacional de marketing da ESPM.

Queiroz acumula uma

experiência de mais de 40 anos

em marketing e comunicação,

passou por várias áreas de

agências publicitárias,

desempenhou funções

executivas e administrativas

em empresas de propaganda,

promoção de vendas, veículos

de comunicação e anunciantes.

●

Qual foi o conceito do ensaio
e da campanha em geral?
Após o sucesso da campanha de

verão, onde o papel em diversas

formas foi a estrela principal,

a Balonè Acessórios criou um

universo diferenciado para seu

inverno 2013. Nossa campanha

tem como principal tema O Yarn

Bombing, um movimento que

vem crescendo mundialmente e

que apostamos que será um

grande sucesso no Brasil. Sempre

buscamos temas diferenciados,

que acompanhem o perfil

despojado, ousado e fashion

da Balonè. Ações em prol do

trabalho manual e da

sustentabilidade fizeram com

que criações de crochê e tricô

aparecessem nas passarelas

de várias marcas internacionais

e assim ganharam o olhar

dos fashionistas.

Como foi a escolha da
atriz Isabelle Drummond
para esta coleção?
Sempre buscamos

personalidades da mídia com

o perfil Balonè, nossas duas

últimas campanhas foram

feitas pela Sophie Charlotte.

Quando começamos a estudar a

campanha de inverno, achamos

que a Isabelle tinha o estilo e

personalidade que estávamos

buscando. Acreditamos que seria

mais uma parceria de sucesso.

Qual o plano de mídia? E qual
agência auxiliou vocês?
Nosso plano de mídia é a

ativação da campanha em mídias

impressas relacionadas ao

universo da moda e ao lifestyle

da mulher Balonè. Para essa

campanha teremos participação

nas revistas: Gloss,l Glamour,

Caras e Caras Fashion. Nossa

agencia é a Gas.

Como foi a sessão de fotos?
A atriz esteve em São Paulo e

posou para as lentes de Andre

Passos. Zuel Ferreira e Juliano

pessoas foram responsáveis pelo

figurino, que apostou em peças

de tricô com estilo handmade,

para compor com o cenário.

Saulo Fonseca assinou a beleza

do ensaio. C.M.

➤

A Brandili Têxtil, grife de moda
infantil de Santa Catarina, aca-
ba de lançar uma série de ‘webi-
sódios’ — vídeos para seu canal
no YouTube, com depoimentos
de crianças “fofas” falando so-
bre seu mundo de imaginação e
sonhos. A novidade vem refor-
çar o conceito da campanha de
inverno “O que seu filho vai ser
hoje?”, que busca estimular a
imaginação das crianças, desta-
cando o amor e o respeito da
marca pelos pequenos e tam-
bém pela infância, valores que
sempre fizeram parte do DNA
da marca.

“Entendemos esse universo e
queremos estar cada vez mais
próximos das crianças e de suas
famílias. Queremos que as mães
comentem, deem seus depoi-
mentos e também se sintam esti-
muladas a gravar seus filhos em
situações espontâneas”, disse a
diretora de marketing da Bran-
dili, Bruna Brandes.

Quatro crianças participaram
das gravações. Duas meninas e
dois meninos de idade entre 6 e
8 anos. A seleção foi feita pela
e21, agência de publicidade da

Brandili. “Os poucos testes que
fizemos serviram, na verdade,
para sabermos de que forma as
crianças se sentiriam mais à
vontade diante das câmeras.
Precisaram pouco de direção e
nos surpreenderam bastante pe-
la espontaneidade durante as
gravações”, completa a direto-
ra de marketing.

“Bichos” é o tema do primei-
ro ‘webisódio’ e nele as crianças
dizem que animais gostariam de
ser, depois imitam seus sons, fa-

zem gestos e se divertem muito.
Os temas seguintes abordarão
objetos, personagens, profis-
sões, famosos e família.

Cada vídeo terá, em média,
um minuto de duração. A cada
15 dias, será postada uma nova
versão no canal oficial da Bran-
dili no YouTube. Todos eles se-
rão compartilhados também na
página da marca no Facebook.
No fim, uma versão full reunirá
todos os ‘webisódios’ em um só
filme. ■

Oi estreia aplicativo para medir qualidade

Johnson & Johnson
faz sorteio da Copa

EMPRESAS

A Johnson & Johnson vai lançar

a promoção “Estádio de Prêmios”,

que vai sortear 42 pacotes

completos com acompanhante

para assistir ao jogo Brasil X

México no dia 19 de junho deste

ano, em Fortaleza. Além disso,

serão entregues dois certificados

de ouro no valor de R$ 180 mil

cada um.

Rubinho acelera
agora com a 9ine

Chama o Velho

Tramontina e JWT
firmam parceria

A Oi está lançando o Oi Spot, que

visa captar e usar as percepções

dos clientes quanto aos serviços

de voz, internet e mensagens via

celular. Com o Oi Spot, os usuários

emitem informações que ajudam

a empresa a aprimorar a oferta

de serviços. Através do Oi Spot,

é possível associar o tipo de

local — aberto, fechado ou em

movimento — e a localização que o

usuário quer relatar a qualidade dos serviços, o que inclui completar

ligações, obter sinal para realizar chamadas e acessar a internet.

Gerente de marketing

da Balonè

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretor nacional de

marketing da ESPM

A partir de agora, o piloto

Rubens Barrichello também passa

a ter sua carreira e projetos

gerenciados pela agência 9ine.

Rubinho é hoje piloto da Stock

Car e compete pela equipe

Full Time Sports Medley.

A 9ine conta com uma carteira

importante de grandes clientes

como o Anderson Silva.

A JWT é a nova agência da

Tramontina. Um dos critérios de

escolha é que a Tramontina

buscava um parceiro que tivesse

abrangência tanto no Brasil

quanto no exterior. O primeiro

trabalho criado pela JWT já está

sendo executado e deverá ser

lançado ainda neste semestre.

Fotos: divulgação

A marca Velho Barreiro, adquirida em 1975 pelas
Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas
(IRB), vendia cerca de 900 mil caixas de cachaça
por mês na década de 80. Um dos filmes mostrava
uma roda de amigos em uma mesa de bar que falavam
o famoso slogan: “Chama o Velho”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

45
segundos

É o tempo do novo comercial

do Rock in Rio para comunicar

as vendas dos ingressos que

começam no dia 4 de abril.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

JOSÉ FRANCISCO QUEIROZ

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MÁRCIA TEODORO

Brandili Têxtil lança série
de ‘webisódios’ divertidos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 abr. 2013, Empresas, p. 21.
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