
O executivo Lucio

Boracchini assume

o cargo de diretor-geral

da Akna, empresa de soluções

de e-mail e marketing digital,

e também integrará o quadro

societário. Boracchini é

administrador de empresas

formado em Economia pela

Universidade Pública de

Bologna, Itália. O executivo tem

12 anos de experiência em TI.

Trabalhou em empresas como

Mascagni, Grupo Fiat, Finmatica

e Mandic. Nascido na Itália, ele

reside no Brasil desde 1999.

●

Como é a nova campanha
desenvolvida para a Cyrela
e Living Construtora?
Trata-se de uma campanha que

lida com o lançamento imobiliário

de uma forma muito diferente.

Todas as peças do Way

Orquidário trazem mensagens

de grande impacto, bem diretas

e ousadas, ao invés de utilizar

somente informações de produto.

Foi um ótimo desafio criativo e

muito gratificante vê-la aprovada.

Qual conceito foi
usado na ação?
Usamos dois conceitos principais.

Para reforçar a mensagem da

localização, criamos o sugestivo

tema “Santos ganha mais um

título”. Como complemento,

esclarecemos que se trata da

única cidade no país com um

lançamento com preço de três

anos atrás. Ou seja, exploramos

o endereço com um forte

senso de oportunidade.

Queremos destacar o grande

diferencial do imóvel, que é estar

com o preço do metro quadrado

referente ao ano de 2010.

Qual é plano de mídia?
Engloba TV, rádio,
impresso, internet?
O plano de mídia é bastante

abrangente, incluindo TV,

rádio, jornais de São Paulo e

Santos, Mídia Exterior, internet,

promoções e endomarketing.

Durante o pré-lançamento do

Way Orquidário, a campanha

publicitária contou com anúncio

feito em mídia impressa. Já para

as fases de lançamento e venda

do empreendimento, serão

trabalhadas as mídias externas

(outdoors), além de anúncios em

jornais, revistas, televisão e rádio.

Como será o
empreendimento?
O empreendimento Way

Orquidário estará localizado

na Rua Godofredo Fraga, 10,

próximo ao Canal 1, em Santos,

litoral do Estado de São Paulo.

Serão apartamentos de dois e

três dormitórios, com 62m2 e

84 m2 privativos, além de um

amplo e moderno espaço de lazer

com quadra de tênis oficial. C.M.

➤

A partir deste mês de abril, a
Criação da Wunderman ganha
nova estrutura, desenhada pelo
VP da área, Paulo Sanna, e pas-
sa a contar também com o car-
go de diretor-geral de Criação.
A nova função será exercida
por Adriano Abdalla, que já es-
tava à frente da área de criação,
mas no grupo de consumo da
agência. Agora, ele trabalha pa-
ra todos os clientes.Sob a super-
visão de Sanna e de Abdalla fi-
cam os diretores de criação Fa-
bio Matiazzi, Fernando Tomeu
e João Paulo Martins e uma equi-
pe de redatores, diretores de ar-
te, arquitetos de informação e
designers.

“A promoção é o reconheci-
mento ao trabalho de um profis-
sional talentoso e comprometi-
do e inicia um processo de refor-
mulação que faremos na criação
da agência Wunderman neste
ano”, declarou o Presidente da
Wunderman, Eduardo Bicudo.

Formado pela Fundação Ar-
mando Álvares Penteado
(FAAP),Adriano Abdalla ingres-
sou como redator na Wunder-
man em novembro de 2005. Co-

mo diretor-geral de Criação, ele
ficará à frente do direcionamen-
to e da elaboração do conceito
criativo de marcas como Nokia,
Land Rover, Microsoft, Bosch e
P&G, entre outras. “Trabalhar
com clientes de universos tão
distantes e integrar as diversas
disciplinas de comunicação é o
que mais me motiva. Também
quero contribuir para que o cli-
ma da agência continue propí-
cio para o surgimento das boas

ideias”, afirmou Abdalla.
Atuando na área de publici-

dade digital desde 1999, Ab-
dalla também já passou por
agências como F.biz, Venus
NCA e Fulano.com. Ele traz em
seu portfólio trabalhos que ga-
nharam prêmios como Cannes
Lions, New York Festivals, Lon-
don International Awards,
OneShow, El Sol, Webby Awar-
ds, Wave Festival, M&M Online
e CCSP. ■

CCAA continua ação com app no Facebook

Redecard patrocina
musical da Mônica

EMPRESAS

A Redecard fechou parceria com

a Mauricio de Sousa Produções

e será patrocinadora do musical

“Mônica e Cebolinha no Mundo

de Romeu e Julieta”. A primeira

peça teatral da Turma da Mônica

volta aos palcos para comemorar

os 50 anos da personagem

principal. O musical entrará em

cartaz em 4 de maio em SP.

Pátio Higienópolis
lança nova campanha

Um bom sono

JWT conquista conta
da Raia Drogasil

A NBS criou um aplicativo para

CCAA no Facebook. O “Friend

Attack” faz parte da campanha

de manutenção da CCAA com o

astro Samuel L. Jackson.

Durante 3 semanas, os usuários

que entrarem no aplicativo

poderão trocar o rosto dos

personagens principais do filme

por fotos de seus amigos.

Além disso, podem escolher uma

das quatro opções de final para o filme, de 30 segundos, que será

veiculado no segundo flight da campanha, a partir de 15 de julho.

Presidente da Eugenio

Marketing Imobiliário

Fotos: divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretor geral da Akna

O Shopping Pátio Higienópolis

iniciou a programação anual

de campanha publicitária, com

assinatura da DPZ Propaganda.

O primeiro anúncio da série

marca a mudança para a nova

estação, Outono/Inverno, tendo

como modelo Regina Krilow, que

foi a vencedora do concurso

Menina Fantástica 2008.

A JWT é a nova responsável

pela conta da Raia Drogasil.

Após processo de concorrência

com mais três agências,

a JWT assume toda a estratégia

de publicidade da marca.

Desde novembro de 2011, as redes

Droga Raia e Drogasil se uniram

para formar a Raia Drogasil S.A..

O filme dos Cobertores Parayba, um dos primeiros
em animação produzidos no Brasil, está entre os
mais lembrados pelas pessoas com mais de 40 anos.
O jingle dizia: “Já é hora de dormir/ Não espere
a mamãe mandar/ Um bom sono pra você/
E um alegre despertar”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

2 milhões
É o número de associados que

o Programa Amigo da Avianca

conquistou ao longo de seis anos.

Em um ano, 800 mil clientes

se associaram ao Programa de

Fidelidade da companhia aérea.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

LUCIO BORACCHINI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...CARLOS VALLADÃO

Criação da Wunderman
ganha nova estrutura
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Empresas, p. 18.
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