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A era de
ouro do
marketing
A festa de entrega da ABMN teve como tema "A era do ouro
do marketing", e atraiu cerca de 300 profissionais do
mercado do marketing à tradicional casa de shows Miranda.
Isso explica a homenagem aos jazz clubs dos anos 50/60 e
diversas referências à publicidade, programas de TV,
música e moda daquela época, utilizadas ao longo da
premiação. Na foto, João Gonçalves, CEO do
BomNegócio.com agradece o troféu recebido pela
campanha desenvolvida pela NBS na categoria Serviços.

Nesta terça-feira a Leite
de Rosas completa 85
Anos e comemora com
um anúncio de jornal
inteiramente rosa, com
texto em tom
emocional que conta
"uma bela história de
um produto de beleza".
Criação da 11:21, com
assinatura de Gustavo
Bastos (diretor de
criação), Renata
Birman e Leandro
Barbosa, e aprovação
de Mauro Ribas, Julia
Ribas e Octavio Ribas.

MIX
Concorrência - A Binder lidera o
resultado da proposta técnica na
licitação do Sesc Nacional, da
qual participam Borghi/Lowe,
DPZ (que tem a conta atualmente) e Ogilvy. A próxima etapa é a
abertura das propostas de preço.
Campanha - para lançar as fragrâncias "Rio, eu te amo", de O Boticário, a NBS criou o comercial

"Declarações", com produção da
O2 Filmes e direção de Ricardo
Della Rosa. A veiculação tem início
no dia 10 de agosto. O projeto foi
sugerido ao cliente pela NBS, que
realizou a primeira cocriação com
os cariocas, e resultou em quatro
fragrâncias diferentes, que serão
comercializadas até dezembro.
Pessoas - Yugo Motta é o novo

gerente de planejamento da Artplan. Ele vem da central de inteligência da Coca-Cola (KOLAB) e
já teve passagens pela Script, pelo marketing da farmacêutica
GlaxoSmithKline e o planejamento digital na Dream Factory.
Missa - A WMcCann promove
missa em memória de Marcio
Moreira, ex-vice chairman e chief

talent officer do McCann Worldgroup, falecido em 18 de junho
deste ano, nesta segunda-feira
(28), na Paróquia Nossa Senhora
do Brasil, Jardim Paulista, às 9h.
Conta - A Artplan venceu concorrência da Amil e ampliou sua
atuação na conta, passando a
atender também Amil Linha
Dental, a One Health.
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Telecomunicações
é o setor do futuro"

Como você encara o novo desafio de assumir
um cargo regional, voltado um segmento específico?
Na verdade, trata-se de um desafio, mas é
um tema bastante motivador. O segmento
é extremamente rico, e em constante evolução, com estágios diferentes de um país
pra outro. Olhar para o mercado da América Latina e poder trocar experiências, estratégias, dividir problemas similares, entender o comportamento do consumidor
em relação a tecnologia e como ela tem influenciado a nossa vida mais do que qualquer outro segmento no mundo tem um
valor que pode ser aplicado no dia a dia
com o nosso cliente no Brasil, mas também
compartilhado e ajudado a Mccann em todos os países que ela atua.

GABRIELA ARROYO
vice-presidente de atendimento da WMcCann Rio,
responsável pela conta de TIM desde 2011,
nomeada líder de práticas de telecomunicações
para América Latina da McCann.

Por que criar, dentro de uma agência, um setor
especializado nesse segmento?
Porque é o setor do futuro. As pessoas ainda
pensam em telecom e associam apenas a telefonia. Mas é um segmento que vai do telefone fixo, ao móvel, a banda larga, a fibra ótica, a IPTV. Aquele futuro que a gente imaginava com naves nos lugares dos carros está
aqui bem na nossa frente. A telefonia aproximou as pessoas. Hoje é possível ter contato
com algum amigo ou família do outro lado
do mundo com apenas um toque no facetime. Por isso, nada mais natural que pessoas
especializadas neste assunto se unam pra
trocar experiências não somente para os
atuais clientes da agência mas também para
estar mais preparados para concorrências.
Qual o maior desafio desse setor, hoje, no
Brasil?
Além do desafio da qualidade do serviço em
si, que não depende exclusivamente das
operadoras, nem tampouco do trabalho de
comunicação, o maior desafio é a busca por
diferenciação num mercado que em muito
pouco tempo estará comoditizado. Preço e
qualidade não serão mais diferenciais, e a
marca será a única responsável em despertar a emoção e o desejo de compra/ troca no
consumidor.
Qual é, na sua visão, o papel de profissional de
atendimento no cenário atual da publicidade?
O atendimento tem hoje a obrigação de
entender do negócio do cliente. Quanto
mais se entende do negócio, melhor contribuímos com o planejamento e a criação
da agência. Também precisamos ser os
grandes defensores de uma comunicação
eficiente e memorável, que é o que faz diferença para marca.
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