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Curtas

Grendene cria canal 3D
A Grendene embarca no 
sucesso da tecnologia 3D e 
lança um site para divulgar 
a nova Papete do Homem-
Aranha. Ao comprar o pro-
duto o consumidor ganha 
um óculos 3D para navegar 
no canal. O internauta en-
contrará diversas áreas de 
entretenimento, como games, campanha, produtos e downloads de 
wallpapers. A nova campanha foi desenvolvida pela WMcCann.

LG aposta em vitrine interativa
A LG Eletronics criou vitrines interativas em 
mais de 20 lojas do varejo em todo o Brasil para 
divulgar a linha de TVs Infinita. O televisor 
possui a função NetCast, em que o consumidor 
pode acessar a internet por meio do controle 
remoto. A vitrine, desenvolvida pela agência 
Oficina Criativa, utiliza uma película touch 
screen com capacitores de nanotecnologia e re-
vestida por um PET Foil, que simula a interface 
no controle remoto da função NetCast.

YouTube completa cinco anos
Para comemorar cinco anos 
de existência, completado no 
último 17 de maio, o YouTube 
criou o canal “Comemorando 5 
anos da Comunidade do YouTu-
be”, no qual os internautas são 
convidados a postar vídeos es-
peciais que narrem ou mostrem 
a sua história junto ao canal de 
compartilhamento de vídeos. O 
YouTube disponibilizou depoimentos especiais que falam sobre as 
mudanças trazidas na web e no mundo após a criação do canal.

Bradesco lança Conta Bônus Celular com Vivo e Oi
O Bradesco lançou o Conta Bônus Celular Bradesco, no qual o 
correntista terá o valor da mensalidade da cesta de serviços con-
vertido em bônus para usar no celular. As operadoras Vivo e Oi já 
aderiram ao programa e oferecem as vantagens para as modalidades 
pré-paga e Controle. Os clientes serão avisados, via torpedo SMS, 
que o bônus está disponível em sua linha e seu uso é válido por 30 
dias a partir da data da recarga.  

Guia da Semana apresenta novo tipo de publicidade
Uma home page totalmente customizada de acordo com o anun-
ciante. Essa é a aposta do portal Guia da Semana ao lançar o novo 
formato publicitário Friday. A veiculação ocorre às sextas-feiras 
porque é o dia com maior audiência no site. O primeiro anunciante 
a apostar no novo formato é Renault Sandero Vibe, num projeto em 
parceria com a agência ID/TBWA.

DGB atuará como grupo de consultoria 
e planejamento digital

A holding Digital Branding Group chega ao 
mercado composta pelas empresas Cadastra, 
Newblue, NextComm e Search Brasil. O principal 
objetivo é atuar como um grupo de consultoria e 
planejamento digital. A meta é faturar até 2011 
cerca de R$ 35 milhões. A holding já é formada 
por 100 profissionais e será presidida por Thiago 
Bacchin, sócio e presidente da Cadastra.

Site reúne obras literárias
Um canal virtual que reúne obras 
como as de Machado de Assis, 
José de Alencar, Shakespeare e 
algumas infantis como “Comilan-
ça”, do escritor Fernando Vilela, e 
“Xin e Pan”, de Yara Moema. O site 
LivroClip disponibiliza mais de 200 
animações multimídias baseadas 
em obras e autores brasileiros e internacionais.

A guerra dos energéticos na web
O que marcas como Red Bull, TNT e Flash Power estão fazendo para conquistar consumidores online

Eduardo Mustafa

Um mercado que 
dá asas. É assim que 
podemos definir o se-
tor de bebidas energé-
ticas no mundo. Para 
você ter uma ideia, 
em 2009 foram con-
sumidas 3,9 bilhões 
de latas de Red Bull 
Energy Drink em todo 
o planeta. Em 2008, o 
mercado brasileiro be-
beu aproximadamente 
150 milhões de latas de 
energéticos, movimen-
tando mais de R$ 950 
milhões. A companhia 
emprega quase 7 mil 
pessoas. Já a marca 
TNT anuncia que seus 
investimentos publici-
tários giram em torno 
de R$ 7 milhões para 
2010, sendo que 10% 
desse montante é dire-
cionado para o merca-
do online. Para a Flash 
Power, a ação digital 
de maior destaque é 
um game. Marcas como 
Red Bull, TNT e Flash 
Power estão enfren-
tando uma verdadeira 
guerra para atrair os 
consumidores na web.

A Red Bull, que 
chegou ao Brasil em 
1999, apresenta solu-
ções mais completas, com portais 
institucionais (www.redbull.com.
br), de suas equipes de Stock Car 
e do time de futebol da marca. 
Além disso, possui perfis no 
Twitter (futebol e eventos), canal 
no YouTube, página no Facebook 
e web TV. A marca TNT (www.
tntenergydrink.com.br) possui 
site, perfil no Twitter e webgame. 
Já a Flash Power Energy Drink, 
lançada em 1997, primeiro ener-
gético a entrar no mercado de 
bebidas, conta apenas com um 
site (www.flashpower.com.br) 
para falar com os consumidores 
online, mas já começou a estudar 
o mundo digital para ampliar a 
comunicação da marca.

Segundo Luís Fernando Bellin-
tani, diretor comercial da Alflash, 
proprietária da marca Flash Po-
wer, a empresa já contratou a 
agência Taste para estudar as 
movimentações das marcas de 
energéticos dentro do ambiente 
digital. “Sabemos do importante 
crescimento desse mercado de re-
des sociais, e em pouco tempo es-
taremos presentes nas principais, 
com foco especial no Twitter.” 
Bellintani explicou que também 
está começando um trabalho para 

as marcas fazem sem esperar 
retorno, apenas para estar 
presentes na web, é sim um 
pré-requisito da nova forma 
de comunicação”, confiden-
cia Luís Fernando.

Segundo Douglas Costa, 
da TNT, para 2010 o princi-
pal objetivo é potencializar 
a presença nas redes sociais 
e divulgar a marca em sites 
direcionados ao público 
jovem, principalmente en-
volvendo esportes radicais 
onde é o foco de atuação.

O portal da TNT re-
gistrou em abril mais de 
26 mil acessos, sendo que 
desse total 20.400 foram de 
visitantes únicos. O tempo 
médio registrado foi de 5 
minutos e 15 segundos com 
um total de 106 mil exibi-
ções de páginas.

Na Flash Power os pla-
nos não são diferentes, 
afinal, a marca tem como 
objetivo elaborar uma estra-
tégia agressiva de atuação 
nas redes sociais que já está 
sendo traçada em parceria 
com a agência. “Preten-
demos atrair admiradores 
para marca, estimular o 
consumo do produto e inte-
grar ações presenciais, não 
só através de divulgação 
pura e simples, mas buscan-

do interagir com o nosso target”, 
completou Bellintani.

A Red Bull explica que o tra-
balho de marketing digital está 
sendo bem feito no Brasil e em 
outras parte do mundo. Prova 
disso são as excelentes vendas. 
“O sucesso de Red Bull no Brasil 
é resultado de uma inovadora es-
tratégia de marketing, sustentada 
por ações diferenciadas que apro-
ximam o público de experiências 
completamente novas”, afirma a 
Red Bull, em comunicado envia-
do pela assessoria de imprensa.

De acordo com Dietrich Ma-
teschitz, criador da Red Bull, o 
segredo do sucesso está no posi-
cionamento da marca, completa-
mente fora dos padrões. “Nós não 
levamos o produto para o consu-
midor, nós trazemos o consumidor 
para o produto.” Já Douglas Costa 
finalizou explicando que a marca 
TNT é um case no mercado de 
energéticos, tendo conquistado 
uma expressiva participação no 
mercado, lembrando que isso 
aconteceu nove meses após o 
seu lançamento. “Nosso objetivo 
é alcançar em torno de 20% do 
mercado até o final de 2010”, 
complementou.

Flash Power e TNT apóiam ações digitais nos sites 
institucionais. A Red Bull se destaca nas redes sociais

atuar no mercado mobile. “O ca-
minho é estar em todos os devices 
que nosso consumidor utiliza.” 

A marca TNT já conta com um 
site dinâmico e interativo, onde o 
internauta encontra todas as in-
formações a respeito do produto, 
dos eventos patrocinados pela 
marca, parcerias e patrocínios aos 
atletas do Team TNT (grupo de 17 
atletas patrocinados pela marca. 
Entre eles estão o nadador Cesar 
Cielo e o judoca Flavio Canto). 
“Também estamos presente em 
algumas redes sociais, como no 
Twitter”, explica Douglas Costa, 
gerente de marketing da TNT. 

Na visão do gerente de marke-
ting da TNT, esse é um mercado 
que ganha cada vez mais valor 
dentro dos investimentos em mí-
dia. “É muito importante porque 
o nosso foco é o público jovem. 
Podemos considerá-los os heavy 
user desse meio de comunicação.”

Para o executivo da Flash 
Power, a rede social é o merca-
do que realmente está fazendo 
diferença no mundo digital. “O 
crescimento acelerado e surpre-
endente das redes sociais é um 
novo marco na comunicação das 
marcas. Hoje não é mais algo que 
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