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O cliente, a tecnologia e as
múltiplas ações de marketing

A peça utiliza a irreverência para
transmitir uma mensagem educativa
sobre o consumo de álcool. Bem ao
estilo do cliente, a MTV, a agência
Loducca.MPM usa a música para
inspirar bons exemplos. Neste anúncio,
a criação aproveita uma imagem
histórica da banda americana Devo -
feita pelo fotógrafo Bob Gruen e que
integra o livro Rockers - para renovar
o já conhecido “Se beber, não dirija”.
Outras duas peças devem ser divulgadas,
acrescidas de “Vá cantar” e “Vá tocar
piano”, com fotos de Dead Boys
e Elton John, respectivamente.

ANÚNCIO DA SEMANA

Mario D’Andrea assume presidência da JWT
A reestruturação na operação brasileira da agência de publicidade JWT
deve-se ao bom momento econômico pelo qual passa o país, destino de
grande parte dos investimentos das empresas multinacionais. Mario
D’Andrea (à esq.) se reportará a Stefano Zunino, que passa a se dedicar
aos projetos globais da empresa . “Toda ação global hoje tem como
referência o Brasil”, diz D’Andrea. Além das mudanças em sua estrutura, a
agência anunciou a conquista da conta da Microsoft, que era da WMcCann.

Há algum tempo, vivemos a era da informação, em que a tecno-
logia vem desempenhando papel fundamental. As empresas es-
tão investindo cada vez mais nos recursos tecnológicos para a
prática de publicidade e marketing. As inovações são inúmeras e
constantes, possibilitando atividades que venham a identificar
cada vez mais rápida e profundamente os clientes, e com isso
desenvolver atividades direcionadas para esse público-alvo. Um
dos mais recentes modelos de uso tecnológico para se desenvol-
ver ações publicitárias está no marketing por coalização, usado
por exemplo para revigorar o programa de fidelidade da Tam, que
é administrado pela Múltiplus.

Coalização ou coalizão é o processo que as empresas utilizam para
otimizar os recursos de relacionamento com seus clientes. Explican-
do melhor: que cliente não gostaria de viajar por uma empresa aérea

que de antemão sabe quais são seus
assentos prediletos, horário de voo
mais procurados, por exemplo,
para Porto Alegre? Esse mesmo
cliente, ao desembarcar, pode re-
ceber uma oferta de hospedagem
com desconto no seu hotel predile-
to? E ter uma reserva com desconto
em seu restaurante preferido na ca-
pital gaúcha? Sim. Tudo isso é pos-
sível por meio de tecnologia.

A coalização traz essa sinergia, pois a empresa que aglutina todas
essas informações sobre o cliente (informações aéreas, hospedagem
e restaurante) terá a capacidade de realizar uma ação de marketing
conjunta com muito mais resultado prático e atraente. Por meio da
tecnologia é que se disponibiliza toda essa gama de informações que
podem ser usadas nas ações de marketing da empresa.

A Múltiplus já divulgou parceria com o Walmart, a Oi, a Ipiranga
e a Livraria Cultura; e poderá, como no exemplo fictício acima,
desenvolver novas ações com as várias visões que um mesmo
cliente pode ter de cada uma dessas empresas. Nesse caso, o mes-
mo cliente da Tam poderá ser um cliente da Livraria Cultura, do
posto Ipiranga, da Oi e do Walmart. Com isso, o perfil da ação de
marketing passa a ser definido pelo comportamento desse único
cliente em cinco empresas diferentes. ■

RICARDO TARABAY
Professor do curso de gerenciamento do
relacionamento com o cliente (CRM) da ESPM

As inovações vão
permitir identificar
cada vez melhor
e mais rapidamente
o perfil dos clientes

FICHA TÉCNICA

Agência: Loducca.MPM

Cliente: MTV

Criação: Mauricio Machado
e Ricardo Alonso

Direção de criação: Guga Ketzer

Atendimento: Aldo Moino
e Fabio Lyra

Aprovação do cliente:
José Wilson Fonseca, Lilian
Chwartzmann e Ana Penteado
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No próximo dia 30, a QG Propaganda
lança a ação “Não fale, faça” para
mostrar o novo posicionamento
adotado pela empresa devido
“à crescente demanda dos clientes
por soluções contemporâneas”. Entre
as mudanças está o atendimento ao
cliente realizado em conjunto pelas
áreas de mídia, criação e planejamento.
“Estamos preparados para isso pela
contratação de talentos e pelo uso de
ferramentas e dinâmicas que poucas
agências têm”, diz Paulo Zoéga,
sócio-diretor da QG. Outra novidade
é a criação do Núcleo de Inteligência de
Varejo para obter ideias de tendências
do mercado. Após faturar R$ 120
milhões em 2009, a agência quer chegar
a R$ 200 milhões no próximo ano.

QG PROPAGANDA REESTRUTURA ATUAÇÃO

MINERAÇÃO DOBRADOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 44.075.877/0001-17 - NIRE 35300272323 - (Cia. Fechada)

Extrato da Assembléia Geral Extraordinaria realizada em 26/03/2009
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Data, hora e local: 26/03/2009, às 8:00h, na sede social da Cia. Presença: Totalidade do capital social.
Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Aloísio do Pinho Oliveira; Secretário: Lia Girão Barroso.
Deliberações: 6.1. Aprovada a transferência da totalidade das ações da Cia. para a Rio Tinto do Brasil
Ltda., exceto uma ação que foi transferida para a Mineração Corumbaense Reunida S.A.; 6.2. Aprovada
a lavratura desta ata sob a forma de sumário; 6.3. Aprovada a ratificação da expressão monetária do
capital social da Cia de Cr$550.000,00 para R$0,20, com o cancelamento de 200.000 ações ON. Sendo
assim, o capital social da Cia passa a ser de R$0,20, dividido em 350.000 ações ON. Em razão disso, a
cláusula do capital social passa ter a seguinte redação: “Art.5: O capital social é de R$0,20, dividido em
350.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. §1º: Cada ação ordinária dará direito a
um voto nas deliberações da Assembléia Geral de Acionistas. §2º: Nos termos do Decreto nº
85.064/1980, pelo menos 51% do capital social da Cia será de titularidade de brasileiros”. 6.4 Aprovada
a destituição dos seguintes membros da Diretoria da Cia: (a) Sra. Lybia Meconi Areias Sammarone,
CPF/MF nº 860.028.058-34, do cargo de Diretora-Presidente da Cia.; e (b) Sr. Américo Sammarone
Neto, CPF/MF nº 014.292.108-42, do cargo de Diretor-Comercial da Cia.; 6.5. Aprovada a eleição dos
seguintes membros para a Diretoria da Cia: (a) Diretor Presidente, o Sr. Jorge Carvalho da Silva,
CPF/MF nº 982.336.537-72; (b) Diretor Comercial, o Sr. Pedro Gutemberg Quariguasi Netto, CPF/MF
nº 945.380.777-04; e (c) para o cargo de Diretor Técnico, o Sr. Cláudio de Oliveira Alves, CPF/MF nº
966.391.727-04; Os Diretores eleitos declaram que não estão impedidos de exercer os cargos
administrativos da Cia.: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A declaração de
desimpedimento do diretor eleito Sr. Jorge Carvalho da Silva será feita em documento separado por
não estar o mesmo presente à essa assembléia. A remuneração global anual dos membros da Diretoria
será de até R$14.940,00. Condição Suspensiva. A presente assembléia geral e as deliberações nela
aprovadas somente serão eficazes entre as partes e perante terceiros, podendo estar regsitrada na
JUCESP, após (i) a obtenção de assentimento prévio do “CDN”; e, cumulativamente, (ii) a assinatura de
termo pela Companhia Vale do Rio Doce e Rio Tinto Brazilian Holdings Limited, atestando que as partes
concordam com o protocolo e registro desta ata perante a JUCESP. Encerramento: Nada mais. SP,
26/03/2009. Lia Girão Barroso - Secretária - JUCESP nº 386.490/09-0 em 06/10/2009. Kátia Regina
Bueno de Godoy - Sec. Geral.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 37.
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