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Retrato
deum
paísem
mutação
Índia, China, Rús-
sia e Egito. A ca-
da quarenta e
cinco dias, o dire-
tor de estraté-
gias e operações
internacionais da
Marcopolo, Ru-
ben Bisi, está em
um desses destinos.

O último carimbo
do passaporte foi em
mandarim. O executi-
vo foi visitar fornecedo-
res. A empresa brasilei-
ra tem uma fábrica e
um escritório comer-

cial no país.
Bisi começou a viajar para a

China há onze anos. “Tenho
acompanhado de perto o enri-
quecimento da classe média, as
mudanças culturais, a multipli-
cação das construções... É tudo
muito impressionante.”

Xangai sempre está no rotei-
ro. Para executivos que querem
conviver com outros estrangei-

ros, Bisi indica os restau-
rantes do bairro

Xin Tian Di.
“É lá que to-
do mundo
acaba se co-
nhecendo e
trocando
experiên-
cias.”

Bisi diz
que hoje é
mais fácil
encontrar
nas ruas
pessoas
que domi-
nam o in-
glês. Mas o
executivo
recomenda
precaução.

“É melhor
não sair sem o

cartão do hotel
em mandarim
nas mãos. Muitos
taxistas só falam
o idioma local.” ●

Ruben Bisi
Diretor da Marcopolo
Destino: Xangai

● ●● Xin TianDi é o nome do bairro
onde os estrangeiros se encon-
tram para o happy hour. “É lá que
executivos do mundo inteiro aca-
bam se conhecendo.” O bairro
tem todos os tipos de restauran-
tes. Entre eles, uma autêntica
churrascaria brasileira: a Latina.

●●● Entre os hotéis preferidos do
executivo, está o Pudong Shangri-
La. “É um hotel de alto padrão,
com acesso fácil tanto para o ae-
roporto internacional quanto pa-
ra o regional”, explica Bisi.

Também fica perto do metrô,
que liga a parte leste da cidade
(Pudong) à oeste (Puxi). Esco-
lher um lugar para ficar próximo
dos locais de interesse é regra de
ouro em uma das maiores áreas
metropolitanas do mundo. “Tudo
para fugir dos engarrafamentos
de Xangai”, avisa Bisi.

O hotel – que faz parte da
Shangri-La, a maior rede de re-
sorts e hotéis de luxo da Ásia e

do Pacífico – tem outras facilida-
des para quem viaja a negócios.
“São várias salas disponíveis pa-
ra reuniões, com internet de altís-
sima velocidade.”

O espaço de relaxamento do
hotel é uma visita recomendada
para os ocidentais. “São ofereci-
dos vários tratamentos e massa-
gens com técnicas tradicionais
chinesas, desconhecidas dos bra-
sileiros.”

Para comer, cozinhas de diver-
sas partes do mundo. Mas Bisi
recomenda a local. “A culinária
chinesa é muito rica. Só vou atrás
de pratos da cozinha ocidental
por saudade.”

SAIBA MAIS

Paraestrangeiros

● ●● Para quem gosta de eletrôni-
cos, o Digital Pacific Plaza é o
endereço certo. TVs 3D, os com-
putadores mais modernos, todos
os tipos de acessórios de informá-
tica... “É um shopping inteiro, di-
versos andares com os últimos
lançamentos da tecnologia.”

Um5 estrelaschinês

FRASE

Negócioda China

Tuitorama,
afantasiada
velocidadena
redesocial

Outros carnavais

●●● Autorama virou sinônimo de
categoria. Tornou-se uma espé-
cie de “Bombril” da empresa de
brinquedos Estrela. A marca exis-
te há 60 anos e segue habitando
o inconsciente coletivo masculi-
no. Garotos estreiam no universo
dos autódromos e seus motores

potentes em alta velocidade nas
pistas fantasia de um Autorama.

Desde que foi criado, o brin-
quedo vendeu mais de três mi-
lhões de unidades. “É um ícone
dos pais que fazem questão de
transferir para os filhos”, diz Ai-
res Leal Fernandes, diretor de

marketing da empresa.
E, para não perder apelo em

um mundo repleto de traquitanas
digitais, o Autorama vem embu-
tindo tecnologia em suas pistas
de corrida para os carrinhos mi-
niatura. Hoje, os pilotos de contro-
le remoto têm regras que impe-

dem, por exemplo, queimar a lar-
gada. Se infringirem a norma clás-
sica das corridas, perdem o con-
trole do automóvel.

Modernizado, o Autorama re-
solveu também repaginar sua
comunicação. Foi assim que nas-
ceu o “tuitorama”. A agência DM9

DDB propôs, e a Estrela topou,
promover um jogo acionado por
meio da rede social Twitter. A
proposta é simples. Os usuários
do Twitter recebem diariamente
palavras que comandam os car-
ros na pista que fica na sede da
Estrela. No fim do dia são soma-
dos os pontos e anunciados os
vitoriosos. Os próximos passos
da ação de marketing ainda não
foram definidos. Em 26 dias, 16
mil pessoas acessaram o hotsite
(www.tuitorama.com.br). Foram
postados mais de 47 mil “twitts”,
ou comentários, sobre o jogo, e
426 pilotos entraram na disputa,
dando 5,1 mil voltas. ● M.R.

Carlos Werner
diretor de marketing
da Samsung
“Agora a empresa compreendeu
que o carnaval pode ser uma
ferramenta de relacionamento e
incentivo de vendas”

●●●As empresas que investem no
carnaval buscam arenas onde a
visibilidade de suas marcas pos-
sa ir além do público presente. O
mais procurado e mais caro é o
desfile das escolas de samba no
Rio. A Rede Globo transmite o
evento carioca em rede nacional
e para o exterior. Cada cota de
patrocínio este ano custou R$ 20
milhões – foram compradas por
Bradesco, Nova Schin e TIM. Em
Salvador, os trios elétricos e blo-
cos são seguidos por foliões, e
obedecem um circuito organiza-
do pela Saltur, empresa de econo-
mia mista ligada à prefeitura da
cidade. Este ano, foram vendidas
quatro cotas de R$ 3,1 milhões.
Em Pernambuco, o carnaval de
rua já tem blocos patrocinados.

Carnaval
ajudaa
vender
atécarro

DIÁRIODE
BORDO

Nem só de cerveja vive a mais
conhecida festa popular brasileira
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Marili Ribeiro

Vendasemalta no primeirotri-
mestrejá viraramrotinapara a
Ford em Salvador. Nos últimos
anos, de janeiro a março, o nú-
mero de carros vendidos tem
crescidoemmédia20%nacom-
paração com o mesmo período
do ano anterior. O impulso pa-
ra esse bom desempenho tem
sido a ação promocional que a
montadora faz há nove anos no
carnaval baiano.

A Ford patrocina blocos e
trios elétricos, além de manter
um camarote para seus convi-
dados – entre eles, os compra-
dores dos modelos envolvidos
na campanha. Ao todo, mais de
mil clientes passam toda noite,
por conta da empresa, no cir-
cuito da folia.

“No começo, o apoio ao car-
naval baiano tinha caráter de
propaganda institucional, já
que a nossa fábrica acabava de
ser instalada em Camaçari”,
conta Ivan Nakano, gerente de
Marketing de Varejo da Ford.
“Mas,depois,aordem eraman-
ter a ação se gerasse vendas e
fluxo nas lojas.”

A JWT, agência de propa-
ganda da Ford, foi orientada a
desenvolver ações de varejo
com tempero local. Este ano,
por exemplo, a promoção dá ao
comprador dos modelos Fiesta

e EcoSport, além dos disputa-
dos ingressos para o camarote,
um kit, composto de tapete,
adesivos, soleira e tocador de
CD, personalizado com a logo-
marca do bloco Camaleão, que
é apoiado pela montadora.

Paralelamente,paracriarre-
lacionamento com quem ainda
não tem um carro da marca, a
Ford propôs um concurso pelo
segundo ano consecutivo. O
criadorda melhor frasesobre a
compra de carro no carnaval
ganha um automóvel. E os 50
finalistas recebem, via inter-
net, um autógrafo eletrônico –
uma gravação em que Bell, lí-
derdoblocoCamaleão,cumpri-
menta o fã.

“A movimentação que gera-
mos em Salvador tem garanti-
do ótimos resultados. Em volu-
me, no primeiro trimestre de
2009, as vendas na cidade au-
mentaram21,4%frenteaomes-
mo período do ano anterior. E,
em 2008, essa alta, comparada
ao primeiro trimestre de 2007,
foide 25%. Outroefeitoéocres-
cimento de até 50% do fluxo de
consumidores nos distribuido-
res nesta época do ano”, diz
Nakano.

COREANOS
Por ser uma festa popular e de
rua, o carnaval nem sempre é
compreendido por empresas

estrangeiras.Porisso,tradicio-
nalmenteébancadoporempre-
sas nacionais, principalmente
por fabricantes de produtos de
consumo, como as megacerve-

jarias. São elas que disputam
espaço nos vários carnavais
Brasil afora para comprar co-
tas de patrocínio nos desfiles
das escolas de samba e blocos.
Gastam com isso, mas também
faturam alto com vendas turbi-
nadas pelo clima de folia.

Mas com o Brasil no foco dos
interesses econômicos globais,
apercepçãoemrelaçãoaosefei-
tos positivos da associação de
uma marca ao carnaval come-
ça a ganhar mais adeptos lá fo-
ra. Antes, era comum executi-
vos de companhias estrangei-

rasassistirem aos desfiles,mas
preferiremmantersuasempre-
sas longe da passarela do sam-
baoudoaxébaianoporconside-
rarafestaexcessivamentepro-
fana para a seriedade do mun-
do dos negócios. A beleza das
passistas em trajes sumários
atraía a atenção. Agora, além
delas, os empresários querem
estabelecer redes de contato.

A coreana Samsung, fabri-
cante de produtos eletrônicos,
estreia como uma das patroci-
nadorasdocarnavalbaiano.Ca-
da uma das quatro cotas cus-

tou R$ 3,1 milhões. “Quando co-
meçamos a falar sobre o assun-
to, foi difícil fazê-los entender
que se tratava de uma festa de
expressão cultural popular em
que valia pena investir”, expli-
ca o diretor de marketing da
empresa,CarlosWerner.“Ago-
ra, eles compreenderam que o
carnaval pode ser uma ferra-
menta de relacionamento e in-
centivodevendas.E,atualmen-
te, o mercado do Nordeste é
prioridade na empresa.”

TECNOLOGIA
Outra estreante no marketing
do carnaval, que resolveu levar
tecnologia para a Marquês de
Sapucaí, no Rio, é a fabricante
de computadores Positivo In-
formática. A empresa, que de-
sembolsou cerca de R$ 2, 5 mi-
lhões para patrocinar a escola
de samba Portela, vai propor-
cionarinteratividadeaoscarna-
valescoscomseistelõesinstala-
dos em um dos carros alegóri-
cosdaescola.Osinternautaspo-
derão enviar imagens e mensa-
gens de texto – por meio do hot-
site www.positivopranacao.
com.br, ou do número de SMS
49137portela. Essas mensa-
gens serão transmitidas, em
tempo real, durante a passa-
gem da escola na Sapucaí. “En-
tramos na era do samba, suor e
interatividade”, brinca Carlos
Perrone, da agência Pepper,
que desenvolveu o projeto. ●
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FOLIA– ‘AmovimentaçãoquegeramosemSalvador temgarantidoótimos resultados’, dizNakano
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