
Guilherme Saccomani

chega à Moma Propaganda

para assumir o cargo de

Chief Financial Officer. Há 14

anos atuando no segmento,

Saccomani fez carreira em

grandes agências como

AlmapBBDO, Grupo Isobar Latin

America e Mixer Produtora. Com

cursos de extensão em Harvard

e em Wharthon, o administrador

assume o desafio na agência

de Fico Meirelles e Rodolfo

Sampaio, que promete agitar

o mercado publicitário com o

lançamento de novas empresas.

●

Qual é o conceito da
campanha da Amanco?
Fale um pouco do filme.
A campanha “Amanco, a marca

da inovação” destaca a crescente

conquista de mercado da marca,

que hoje corresponde a mais

de 30% do mercado.

Os enredos reforçam o prestígio

da marca conquistado junto

aos instaladores hidráulicos e

balconistas. O roteiro deste 2º

comercial reproduz a conversa

de dois balconistas que fazem

uma aposta. Um dos profissionais

se compromete a dançar caso

apareça uma personalidade para

comprar produtos da marca.

Eis que chega ao estabelecimento

o cantor Sidney Magal, ele pede

um tubo Amanco, fazendo com

que o balconista cumpra a

promessa, embalado pelo hit

“Sandra Rosa Madalena”.

Como foi a escolha do
cantor Sidney Magal?
A escolha de Sidney Magal para

estrelar o comercial é resultado

de uma pesquisa feita com

encanadores, balconistas e

consumidores de tubos e

conexões, segundo a qual ele

teve 100% de aprovação. O

cantor é ainda reconhecido por

seu perfil irreverente e divertido,

indo ao encontro da principal

característica de todas as

campanhas da marca, que trazem

o humor em seus roteiros.

Qual o plano de mídia?
A agência responsável pela

campanha 2013 da Amanco é a

Fischer&Friends. O plano de mídia

consiste no lançamento de mais

dois comerciais (totalizando

quatro), todos eles estrelado por

um famoso ator ou cantor, além de

spots de rádio e materiais de PDV.

Cada comercial conta com dois

spots de rádio, e o filme atual

possui um jingle de 30 segundos

com uma paródia da canção

“Sandra Rosa Madalena”. O grande

destaque fica por conta do

lançamento do ícone da marca, que

será utilizado permanentemente

não apenas em materiais

publicitários, mas também nos

pontos de venda. C.M.

➤

A DHL e a Fórmula 1 anuncia-
ram a renovação de sua parce-
ria global. A companhia conti-
nuará fornecendo toda infraes-
trutura de logística para o cam-
peonato, que será realizado em
cinco continentes. Iniciada em
2004, a parceria mantém a DHL
como única e exclusiva parceira
da Formula 1. O acordo também
prevê o patrocínio do Prêmio
DHL Fastest Lap, em reconheci-
mento ao motorista com o
maior número de voltas mais rá-
pidas ao longo da Formula 1.

Com a renovação da parce-
ria, a DHL irá continuar a forne-
cer uma gama completa de ser-

viços de logística em apoio à
Formula 1, incluindo o envio de
cargas expressas, frete maríti-
mo e aéreo, despacho aduanei-
ro e tratamento especializado
em circuitos de corrida.

“Nossa parceria é construída
sobre um compromisso compar-
tilhado como a velocidade, pre-
cisão e a conquista de novas
fronteiras. Estamos confiantes
de que podemos continuar a
acrescentar valor excepcional
para a Fórmula 1”, disse o CEO
da DHL Express Brasil, Joakim
Thrane.

Os serviços da DHL e suas di-
visões expressas irão garantir o
desafio de enviar diversos itens
de valor como carros de corri-
da, equipamentos de transmis-

são e combustível para 19 locais
de corrida em 5 continentes,
dentro do prazo estipulado.

“Estamos muito satisfeitos
por continuar a nossa parceria
com a DHL para as próximas
temporadas. O esporte possui
uma relação de longa data com
a DHL, que continuará a desem-
penhar um papel importante na
Fórmula 1, o que irá beneficiar
imensamente a oportunidade
de mostrar a sua marca a um ti-
me seleto de fãs no Brasil e no
mundo.”, afirmou o CEO da For-
mula 1, Bernie Ecclestone.

Pelo calendário, o Grande
Prêmio do Brasil, realizado no
Autódromo de Interlagos, acon-
tecerá entre os dias 23 e 25 de
novembro deste ano. ■

Vibraí é o primeio app de Campo Sony

Marcos Palmeira cria
marca de produtos

EMPRESAS

O ator Marcos Palmeira lança

a sua marca de produtos

orgânicos. Com um ponto de

venda localizado no Leblon,

zona sul do Rio de Janeiro, o

Armazém Vale das Palmeiras

comercializa mais de 100 itens

produzidos na fazendo do ator,

localizada em Teresópolis,

região serrana do estado.

Grupo Sal assina
ação do Multishow

Índios e formigas

Lupo faz desfile em
novela da Globo

A Sony Brasil, patrocinadora oficial

da Copa do Mundo Fifa 2014, lança

o aplicativo Vibraí, criado pela LOV.

Vinculado ao Campo Sony, plataforma

on-line de futebol e relacionamento

da marca, o app permite que usuários

meçam suas emoções e compartilhem

com amigos. Basta fazer o download

do Vibraí em um smartphone,

segurar o aparelho com uma das

mãos, e começar a torcer para

que o app comece a medir a

porcentagem de sua vibração.

Gerente de Marketing

e Comunicação da Mexichem

Brasil (Amanco)

Josep Lago/AFP

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Chief Financial Officer

da Moma Propaganda

Para divulgar a estreia de

“Fábrica de Estrelas”, o

Multishow já colocou nas ruas

sua nova campanha publicitária.

Rio, São Paulo e Belo Horizonte

recebem as peças com imagens

da equipe de Rick Bonadio, que

comanda a atração. Desenvolvido

pelo Grupo Sal, o material está

nas bancas e em jornais cariocas.

A Lupo já tem duas novas ações

de merchandising definidas

para a novela Guerra dos Sexos,

da Globo. A ação que irá

ao ar hoje, se passa na

Charlo’s, onde acontecerá

o desfile Lupo Inverno 2013,

comandado pelo personagem

Felipe (Edson Celulari).

Fotos: divulgação

Em 1995, a Philco tinha o desafio de rejuvenescer
a marca. A F/ Nazca lançou um filme no qual o roteiro
de “Índio e indiozinho” era baseado em um diálogo
entre índio adulto e uma criança indígena. No mesmo
ano foi lançada a continuação “Formiguinhas”,
que rendeu um Leão de Ouro no Festival de Cannes.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 1 milhão
É o valor da nova comunicação

visual nas estações do Metrô Rio.

As mudanças já foram

implantadas em Vicente

de Carvalho e na Cinelândia.

O projeto é da Crama.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

GUILHERME SACCOMANI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...PATRÍCIA BARREROS

DHL e Formula 1 renovam
parceria global para este ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, Empresas, p. 19.
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