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organizamos todo o negócio" diz Au
gusto Cruz Neto, sócio-presidente da 
Mood. Com isso, a agência espera cres
cer 15% neste ano e nos três seguintes. 
"Em um ano difícil como este, por con
ta do desempenho econômico do país, 
que tem gerado pessimismo no mer
cado, optamos por vender lenço para 
quem está chorando. Corrigimos áreas 
e atualizamos a agência" explica Neto 
em referência às mudanças realizadas 
na Mood. Entre elas, outubro marca a 
saída de Aaron Sutton, vice-presidente 
de criação associado que desde 2009 
dividia o comando da empresa com 
Neto, e a chegada de André Felix para 
a recém-criada área de convergência. 
Além do lançamento em dezembro da 
Mood Trade, operação de trade marke
ting que funcionará no Rio de Janeiro 
sob a gestão de Celina Cunha, diretora 
de operações e eventos. 
Com a reestruturação, a agência já tem 
experimentado novas conquistas, nes
te mês ganhou mais uma conta, desta 
vez no segmento de seguros, mas por 
motivos de assinatura de contrato, até 
o fechamento desta reportagem não 
haviam divulgado o nome da empresa. 
De acordo com Neto, a meta é fechar 
2013 entre as 50 maiores agências no 
ranking de investimentos publicitá
rios. Até agosto investiu R$ 114 mi
lhões em compra de mídia, ocupando 
57° lugar, segundo o Ibope Monitor. "A 
Mood está madura e consistente, tanto 
que somos auditados pela KPMG por 
livre e espontânea vontade", diz. No 
próximo ano, a previsão é que depois 
de diversas propostas, a agência final
mente se associe a um grande grupo 
de comunicação. "No ano que vem 
não consigo mais segurar a venda da 
agência para um grupo multinacio
nal. Não é o meu desejo vender, mas se 
não o fizer não consigo crescer o tanto 
que desejo devido ao cenário atual do 

mercado publicitário. É um caminho que não dá para negar, 
já estou no meu limite de segurar" explica o presidente da 
Mood, que atualmente possui 60% de participação na agên
cia, enquanto 40% pertencem a Luiz Lara, CEO da Lew'Lara\ 
TBWA. O executivo afirma que a essência da agência sempre 
será a mesma, mas a busca é pela internacionalização da 
operação. "Não acredito que devemos ser muito grandes por 
conta do envolvimento com nossos clientes. Temos é que 
conquistar grandes clientes, mas não muitos, vamos manter 
o atendimento pessoal" 
De acordo com Neto, a Mood passou por uma atualização 
neste ano e está pronta para prospectar novos clientes. 
Conquistou a conta da Secretaria de Comunicação do Go
verno do Estado de São Paulo (Secom) onde divide o aten
dimento com as agências Lua Branca e Propeg. Além disso, 
em abril fez a aquisição da EC, agregando à equipe Valdir 
Bianchi (proprietário) que assumiu o cargo de VP de criação 
na Mood. "A criação não tinha uma conversão de ideias à 
altura do que era nossa proposta, perdia muito em qualida
de. Foi quando surgiu a oportunidade de comprar a EC, do 
Valdir Bianchi, um dos melhores diretores de arte do país" A ut
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diz Neto. Ainda para completar o time da agência, em junho 
foi contratado Daniel Rios (ex Africa), como diretor geral de 
planejamento. "O time é esse. Você está falando com a alma 
da Mood. Os caras que vão fazer a agência nos próximos três 
anos, a ideia inclusive é que essas pessoas se tornem asso
ciadas no futuro" 
Neto conta que o trabalho na agência é baseado em total l i 
berdade e a equipe da Mood acredita nessa filosofia. "Cos
tumo dizer que não somos uma agência de ar condicionado, 
quando temos um problema vamos para a rua investigar 
para traçar um diagnóstico. A partir daí temos em mente 
que a nossa bolha é comunicação, para buscarmos a melhor 
solução com foco nos resultados, que é meu compromisso 
com os clientes. Sou pago para falar de negócios e apresen
tar os frutos. Criei todas as ferramentas possíveis de comu
nicação na Mood com um time para solucionar problemas 
das marcas, seja com anúncio impresso, mídia out for home, 
adoção de bens públicos, não me importa. Vejo que a ten
dência do mercado é cada vez mais fazer propaganda tradi
cional porque é mais gostoso, vai para o ar e todo mundo vê, 
mas aqui não é assim, somos livres para criar o que é melhor 
para a marca" conclui. 

OPERAÇÃO RIO 
O escritório do Rio de Janeiro, comandado pela Fernanda 
Lins e sob a gestão de Andrea Souza, diretora geral de aten
dimento da Mood, nasceu de um convite de Eduardo Peres 
do Barra Shopping e do New York City, pela qualidade do 

trabalho que a agência vinha desen
volvendo para o Morumbi Shopping. 
Além disso, a Mood precisava ter uma 
operação na cidade carioca por conta 
do atendimento à Devassa e à cerveja 
Cintra, que são regionais. "Em 2012 in
vestimos em um escritório na Barra da 
Tijuca, que por enquanto atende Cin
tra e New York City, representando 5 a 
10% da receita da agência" diz Neto. 
A operação conta com atendimento e 
criação, as demais áreas são geridas 
pela agência em São Paulo. Em dezem
bro, a unidade ganhará, em paralelo à 
agência, a Mood Trade. 

CRIAÇÃO 
Recém-chegado na agência, Bianchi, 
publicitário que estava a frente da EC 
há seis anos, e acumulou passagens 
pela Almap, DPZ e Giovanni FCB, co
manda a criação na Mood, composta 
por oito duplas de criativos, há cerca 
de cinco meses. De acordo com o di
retor de arte, o trabalho desenvolvido 
em sua antiga agência é bem parecido 
com o da Mood. "Isso porque em uma 
agência pequena como a EC se faz 
de tudo. A Mood apesar de ser maior, 
com a liberdade que proporciona para 
envolvimento no processo como um 
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todo, faz com que seja similar no de
senvolvimento das etapas. É pensar a 
comunicação em 360°. Creio que isso 
é fundamental para qualquer cliente" 
diz Bianchi. 
De acordo com o executivo, a EC era 
muito mais focada em design do que 
propaganda. Motivo pelo qual já agre
gou a Mood uma área de design sob 
a gestão de Vitor Aragão que também 
veio da EC. A parceria já rendeu frutos. 
"Desenvolvemos novas embalagens 
para Eisenbahn, que foram apresenta
das aos colaboradores na última con
venção da empresa no mês passado. O 
sucesso foi tanto que aumentaram os 
pedidos do produto ali mesmo. Veja o 
que é o poder de uma embalagem. O 
cliente ficou muito feliz" conta. 
"Nosso trabalho se resume em duas 
coisas: primeiro em ter uma ideia per
tinente e depois em concretizá-la da 
maneira mais bonita e elegante pos
sível. Sou apaixonado por direção de 
arte, tenho como objetivo na Mood 
realizar trabalhos acima da média do 
mercado. E isso não custa mais, sim
plesmente é dedicação". 
Segundo Bianchi, na criação da Mood 
tem pessoas com conhecimentos va
riados: duplas de ativação, duplas que 
desenvolvem qualquer tipo de trabalho 
e outras que pensam em convergência. 
"Nosso diferencial é esse. Procuramos 
trabalhar abertamente os Jobs entre 
as várias duplas e o resultado disso é 
surpreendente. Dentro de um mesmo 
conceito é possível enxergar o todo da 
comunicação" resume. 

ATENDIMENTO 
O time de atendimento comandado 
por Andrea conta com 14 pessoas que, 
segundo a executiva, devem enten
der muito de negócio, tanto do clien
te como da própria agência. "Sempre 
trabalhamos com o conceito de liber-

dade e, para o atendimento aplicar isso na gestão de todo 
o processo de comunicação, ele precisa entender muito de 
negócio. Nosso trabalho é permeado pelo que de fato acon
tece no PDV, buscamos lá nossa inspiração para desenvolver 
soluções para as marcas" diz. 
De acordo com Andrea, outra característica do departa
mento é a integração. Também busca-se, como diferencial, 
realizar trabalhos de pessoas para pessoas, com investiga
ção com os consumidores e marcas. "Nosso objetivo é ter 
uma relação de confiança com nossos clientes para que se 
reverta em satisfação e resultado. Valorizamos as estratégias 
criativas, somos uma agência jovem e moderna, mas sempre 
visando os resultados" ressalta. 
Um bom exemplo disso é que no ano passado a agência pre
cisava desenvolver um trabalho para a Devassa no interior 
de São Paulo e envolveu 90% dos profissionais da Mood no 
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job. "Abrimos o mapa e 90% da agência foi para a rua. Divi-
dimos-nos entre as regiões para entrevistar as pessoas. Isso é 
o que fazemos, independente de qual que seja o cliente" diz 
Andrea. 

FINANCEIRO 
Na Mood, o departamento financeiro também é uma forma 
de comunicação, segundo Soraya Segantim, CFO da agên
cia. "Esse é o diferencial da Mood nessa área, damos de fato 
muita importância ao financeiro no dia a dia da agência. 
O que proporciona liberdade na hora de negociar com os 
clientes. Sabemos que a mídia é importante na agência, mas 
não é a única forma de se comunicar" diz Soraya. 
A filosofia de liberdade ministrada pela agência se reflete 
também na hora de negociar com seus clientes. De acordo 
com Soraya muitas vezes o contrato é assinado em forma de 
success fee (quando se remunera de acordo com resultados 
alcançados). "Nossa liberdade nos permite sentar com os 
clientes e entender a necessidade de cada um. Muitas vezes 
isso faz com que assinemos contratos success fee, realmente 
acreditando no resultado que iremos gerar". 
A área financeira da Mood foi criada em 2011 com a chegada 
de Soraya, antes disso a contabilidade era feita fora da agên
cia. Atualmente o departamento conta com cinco pessoas. 

OPERAÇÃO E EVENTOS 
"Criamos as coisas por aqui de forma ousada. Pensando 
sempre naquilo que está associado à marca" diz Celina 
Cunha, diretora da área que conta com oito pessoas fixas, 
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entre elas duas gerências: uma de pro
moção e outra de eventos. Porém, a 
operação é ampliada de acordo com a 
ação. "Evento e promoção têm muitas 
contratações circulantes". No volume 
de negócios, a disciplina tem a mesma 
demanda da propaganda convencio
nal, já em relação ao faturamento re
presenta 30% da receita da Mood. 
De acordo com Celina, o volume de 
trabalho na Mood está intenso com 
destaque para o Rio de Janeiro devi
do à agenda de eventos programados 
para a região no próximo semestre. 
Outro destaque importante é para as 
cidades-sede dos jogos da Copa. "Todo 
mundo estava esperando para soltar as 
ideias o mais perto possível do evento, 
por isso estamos vivendo um período 
de muitas ativações. Mesmo quem não 
é patrocinador do mundial está que
rendo alguma visibilidade. Porque, na 
verdade, a minoria das pessoas esta
rá dentro da arena na competição, a 
maior parte estará fora dos estádios, e 
nosso trabalho será impactá-las de al
guma maneira" explica Celina. 
A executiva, que chegou à agência em 
2009 depois de dez anos na TV Globo, 
conta que a Mood evolui do below the 
line para se tornar uma agência de co
municação 100% integrada. "Foi agre
gando ferramentas diferentes e bus
cando especialistas em cada área, para 
que hoje possamos dizer que temos 
quase que todas as ferramentas neces
sárias para fazer a comunicação". 
"A Mood é livre por princípio. Temos 
os instrumentos para fazer uma co
municação integrada. Entendo neste 
cenário que meu evento pode ser uma 
mídia ou vice-versa. Trazemos o que 
cremos ser o melhor para a marca e 
dali sai um resultado. Tentamos traba
lhar sempre dentro da particularidade 
de cada cliente. Eu posso analisar uma 
ideia criativa e dizer: melhor que não 

seja um evento, não preciso indicar aquilo que é da minha 
área. Creio que isso é que seduz em trabalhar aqui". 

MÍDIA 
A área de mídia é relativamente nova na Mood, em janeiro 
completará quatro anos. É comandada por Eduardo Lellis 
(ex Talent), diretor de mídia que chegou à agência em 2010 
para trabalhar em um projeto de Devassa. "Parte do meu 
trabalho era estruturar a equipe de mídia, atualmente com
posta por quatro pessoas. O time já foi maior. Mas neste ano 
ajustamos para operar de forma mais eficaz" explica Lellis. 
Segundo ele, a equipe é envolvida em todos os jobs sem 
distinção de clientes, isso para agregar conhecimento tan
to para o time quanto para o próprio trabalho. "Há uma se
paração de quem atende o que, por conta da demanda do 
mercado de fornecedores e veículos. Mas na hora de fazer 
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um projeto existe o envolvimento de todos. Diferentemente 
de outras agências, a Mood tem uma liberdade tanto criativa 
como estratégica, digo isso porque posso propor, por exem
plo, não fazer mídia. Com o briefing em mãos, posso suge
rir uma solução que seja de conteúdo, ou ação de PDV, com 
convergência com todas as áreas. Claro que temos clientes 
que preferem a mídia tradicional, como outros que nos per
mite sugestionar diversas formas de comunicação" diz. 
Para o executivo, a mídia passa por um cenário muito frag
mentado, com vasta variedade de veículos, plataformas e 
opções, o que dificulta a recomendação 100% assertiva. 
"Neste contexto, buscamos alternativas de composição em 
grande parte dos trabalhos, incluindo o digital. A junção das 
ações é o que dará o resultado efetivo para as marcas. Essa 
liberdade que tenho na Mood traz benefícios para o depar
tamento que sempre foi muito engessado". 

Neste ano, a agência experimentou 
mais uma forma de fazer comunicação 
com a conquista da Secom, primei
ra conta pública da Mood. "Além da 
transparência nas ações, outro ponto 
que posso destacar é a profissionaliza
ção do anunciante que está no mesmo 
patamar de grandes multinacionais. 
É exigida uma série de documenta
ção para veicular sua propaganda. A 
equipe da Secretaria t ambém se espe
cializou. O processo além de profissio
nal é inteligente, porque temos cada 
vez mais detalhes técnicos em uma 
campanha. A conta vem agregar bas
tante para a Mood proporcionando 
outro tipo de ramo de atuação, além 
de contribuir para elevar nossa receita 
no ano". 

PLANEJAMENTO 
"Sete anos de liberdade, esse é o dire

cionamento que encaminhamos para a 
agência" diz Daniel Rios, diretor geral 
de planejamento da Mood. Liberdade 
que, segundo Rios, é claramente re
fletida nos cases da agência, como o 
da alemã fabricante de alimentos Dr. 
Oetker. "O exemplo mais concreto que 
tenho é do lançamento do bolo de ca
neca, primeira marca no país a lançar 
este produto. A empresa queria difun
dir isso dentro de uma plataforma que 
nós mesmos criamos para ela, a fantás
tica fábrica de sobremesas Dr. Oetker, 
para ter um apelo mais lúdico. E dis
semos que não: que este produto agre
gava muitos valores importantes para 
a companhia, como inovação e moder
nidade, por isso era necessário ter algo 
a parte. Convencemos a empresa e foi 
um sucesso. Tanto que o filme vai ser 
exportado para a França". 
De acordo com Rios, um grande de
safio para as agências é a oferta de 
um serviço realmente integrado, que 
vai além do discurso. "Nesse quesito, 
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posso afirmar que somos uma agência 
integrada. A Mood tem evento, mídia, 
digital, planejamento e todas as áreas. 
Identificamos o problema do cliente e a 
partir daí vamos propor a melhor solu
ção. O que pode vir de mídia, de even
tos, de embalagem ou do PDV. Por isso 
é que temos uma área de planejamento 
estratégico com pessoas que vem da 
propaganda, do mundo da ativação, do 
digital, para que possamos entender 
melhor o problema e desenvolver es
tratégia adequada à marca" diz. 
A equipe de planejamento conta com 
cinco pessoas. Porém, como acontece 
com a disciplina de operação e eventos, 
o time pode aumentar de acordo com a 
demanda. "Assim consigo ter de fato um 
serviço personalizado" conclui Rios. 

DIGITAL 
A partir deste mês a Mood passa a ter 
uma disciplina dedicada ao digital. Até 
então todos os trabalhos online eram 
direcionados a agência ID, operação 
digital da TBWA da qual Neto tem par
ticipação societária. "Como sócio da 
ID, optei por não ter na agência o on
line. Mas mesmo com o ótimo atendi
mento e toda integração, estavam nos 
escapando alguns clientes. Por isso 
optamos pela criação da área" explica 
o presidente da Mood. 

Para head de convergência foi contratado André Felix que 
estava de saída da ID. O executivo ficará responsável por 
tudo que envolva a plataforma online, como mídias sociais, 
tablets e mobile, além de criar conexões na agência para 
construir o digital de forma integrada. Até o próximo mês 
serão contratados mais dois profissionais para a área. 
"Construir uma marca hoje é menos sobre o que uma marca 
diz e mais sobre o que ela faz. Por isso temos que entender 
todos esses pontos de contato seja, on, off, mobile, CRM, even
tos. Basicamente, a forma para conectar uma marca com o 
consumidor não mudou, mas a forma como isso se materiali
za é muito diferente e nesse momento precisamos entender as 
tecnologias para que haja a convergência ideal em cada ponto 
de contato dentro da jornada do consumidor" conta Felix. 

ORIGEM 
Nos anos 90, o economista recém-formado Augusto Cruz 
Neto atuou durante três anos no Banco BBA - Creditanstalt, 
uma das instituições de investimentos mais agressivas do 
mercado. Em seguida, foi estagiar na Lew'Lara onde perma
neceu até 2005. No mesmo ano, Neto e Lara identificaram 
que 60% do orçamento dos anunciantes eram investidos em 
below the line e 40% em propaganda. Além disso, o merca
do estava aquecido e crescia o segmento de eventos. Dentro 
deste cenário nasceu a Mood, agência do famoso below the 
line. "Fizemos algumas ações como a Nova Skin Folia, a as
sociação da Nova Skin com o surf, todos os eventos corpo
rativos da Tim, ativações do Planeta Atlântida entre outros" 
diz Neto. 
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Na contra mão do mercado, onde na propaganda tradicio
nal os valores e a forma de trabalho possuem regras comuns 
a todas as agências, no below the line não existe regra do 
jogo, por não possuir um formato pré-definido. Neste con
texto, o caminho para complementar a comunicação das 
marcas seria mais fácil. E foi o que aconteceu em 2009 com 
a história da Paris Hilton para a Devassa, onde nascia a 
Mood Comunicação. 
"O cliente percebeu que fazíamos promoção, mas também 
o roteiro do filme e nos entregou a conta das cervejas es
peciais: Baden Baden, Eisenbahn e Devassa. Além disso, 
ficamos responsáveis por toda a comunicação da Devassa, 
até por se tratar de um projeto sigiloso", conta Augusto. O 
ano também marcou a chegada de Andrea, diretora geral 
de atendimento, do Aaron Sutton e da Celina. "Digo que em 
2009 nasceu a Mood que planejávamos em 2005 como uma 
agência 3D que conseguia fazer do evento uma mídia ou tan
tas outras formas de comunicação, que de um comercial de 
TV as pessoas também pudessem ter contato com a marca". 
A partir disso, a meta era crescer e consolidar o que já se 
havia atingido. Em 2010 a agência cresceu 400%. No ano 
seguinte, o desafio foi manter tamanho crescimento. "Foi 
um ano difícil que culminou na venda da Schincariol para a 
Brasil Kirin, mas mantemos um bom relacionamento com a 
multinacional e crescemos 5%" diz Neto. O foco era diminuir 
a dependência da principal conta, a Brasil Kirin, e no fim do 
ano a Mood conquistou a CCR, o Morumbi Shopping e Dr. 
Oetker. Já em 2012, cresceu 40%. No final do ano realizou 
trabalho de posicionamento para a Canon no Brasil, mas 
por se tratar de uma conta alinhada, teve que voltar para a 
Dentsu. 

Além da Mood, Neto tem participação na ID, operação digi
tal da TBWA e na Brand You, agência de consultoria de bran-
ding, criada em novembro do ano passado que já atende a 
clientes como o BTG pactuai, o banco Pan e Rodobens. Tra
ta-se de uma agência independente em que o startup dela 
está localizado dentro da Mood. De acordo com Neto, a pro
jeção é que em 2014 a empresa ganhe um escritório próprio. 
"A fórmula é a mesma que originou a ID" finaliza. 
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cases 
NA PRIMEIRA VEZ, TODO MUNDO TREME 
O mercado de cerveja no Brasil é altamente com
petitivo. Marcas centenárias disputam o consu
midor com campanhas agressivas e altos inves
timentos em mídia. A Mood entendeu esse cenário 
e conseguiu transformar uma cerveja com apenas 
seis anos de vida em uma marca conhecida em 
todo o país, através de uma comunicação ousada 
e provocante. Ao longo dos anos, as campanhas 
de Devassa Bem Loura geraram índices surpreen
dentes de conhecimento de marca, além de atri
buírem os valores de irreverência, bom humor e 
sensualidade à cerveja. Tudo isso com uma verba 
consideravelmente inferior aos investimentos da con
corrência. 
Para converter o brand awareness conguistado em 
consumo, o primeiro passo foi convidar o público a ex-
perimentar a cerveja, mas de um jeito que só Devassa 
poderia fazer. Assim, no Verão de 2013, convidou os 
consumidores a terem sua primeira vez com a cerveja. 
A estratégia da campanha estrelada por Alinne Moraes 
era elevar o índice de experimentação do produto. Mis
são cumprida: o nível de trial saltou de 36% para 48%. 

Neste segundo semestre, o desafio é fortalecer as ven
das e transformar toda a experimentação em consu
mo. Foi criada uma grande promoção que dará conti
nuidade ao conceito de "Primeira Vez" e mexerá com 
os consumidores, literalmente: Promoção "Na Primeira 
Vez Todo Mundo Treme". E, para estrelar o comercial, a 
Mood chamou o próprio "Tremendão", Erasmo Carlos. 
O mote da promoção é uma referência à ansiedade que 
todos experimentam diante de sua primeira experiência, di
gamos, "adulta". Uma analogia que tem a cara da marca, 
e reforça os atributos que já são proprietários de Devassa. 
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MARCA PARA BANCO PAN 
Após a aquisição do antigo Banco PanAmericano pelo BTG 
Pactuai e pela Caixa, surgiu a necessidade de renovar a ima
gem da instituição para marcar o início de sua nova fase, Com 
este objetivo, foi iniciado um trabalho de rebranding e nasceu o 
Banco Pan, e a Mood foi responsável por lançar a nova marca. 
A estratégia para a campanha de lançamento foi trabalhar a 
ideia de que o Banco Pan tem todas as soluções de crédito 
necessárias para o consumidor realizar seus planos de vida. 
Os anúncios traziam o universo de créditos representado por 
ícones, 
O plano da Mood foi atingir todos os pontos de contato do 
banco com o público. A campanha começou com um trabalho 
de endomarketing que apresentou a nova marca e o conceito 
aos mais de três mil colaboradores. No dia do lançamento, o 
Banco Pan estampou os jornais das maiores cidades do Brasil, 
inclusive os gratuitos, que tinham seus distribuidores uniformi
zados com camisetas com a nova marca do Banco Pan. 
Além dos anúncios impressos nos principais jornais e revistas do 
país, a campanha da Mood também teve flight de rádio e contou 
com a troca de todo material de folheteria das agências. A migração 
começou em 15 de maio e, gradativamente, até setembro, havia 
chegado às 300 lojas do banco, com a bandeira "Pan Soluções 
para Sua Vida". Como ação de oportunidade, o Banco também 
teve destaque nas camisas dos times de Corinthians e Santos, na 
final do Campeonato Paulista de 2013. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



RECEITA PARA INOVAÇÃO 
A Dr. Oetker é uma empresa que está 
sempre buscando inovações a partir 
de insights da vida do consumidor 
Pensando assim, identificou uma 
tendência de consumo pouco explo
rado pela indústria, mas amplamente 
discutida nas redes sociais: as so
bremesas de caneca. 
Quando a Mood recebeu o desafio 
de lançar o Bolo de Caneca, a ideia 
inicial era inserir o produto em uma 
plataforma já existente, a Fantásti
ca Fábrica de Sobremesas, apenas 
como mais um produto do portfólio 
da marca. Mas a Mood identificou uma oportunidade 
muito maior Frente a uma nova categoria de sobreme
sas, capaz de provocar uma mudança no comporta
mento e nos hábitos do consumidor. 
E a ideia foi exatamente essa: uma campanha que 
mostrasse duas gerações interagindo e apresentasse 
o produto como uma solução prática e gostosa, pre

parada em pouquíssimo tempo, ideal, por exemplo, 
para uma visita surpresa da sogra. Ou seja, ninguém 
mais precisa passar horas na cozinha para ter um Polo 
macio e fofinho. 
A estratégia foi tão acertada e contemporânea que a 
peça criada pela Mood será replicada para a campanha 
do Bolo de Caneca Dr. Oetker na França, 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 751, p. 34-46, out. 2013.




