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Empresas criam blogs
para divulgar suas
marcas na internet
Ferramenta tem sido considerada tão importante como as redes
sociais Twitter e Facebook; produção passou a ser terceirizada
Aiana Freitas

No início do mês, dezenas de
consumidoras tiveram seus nomesincluídosnumalistadeespera para comprar um tamanco da
marcaCorello,tamanhafoiaprocura pelo modelo após o lançamento. O inusitado dessa história não é o sucesso da venda em
si, mas o fato de o produto ter
sido lançado em um blog, ferramenta que começa a ser usada
pelas empresas no Brasil como
espaço de divulgação de marcas.
Diante do alcance e da amplitude que uma informação divulgada no blog pode ter, eles têm
se tornado tão importantes para
algumas empresas como as redes sociais, como o Twitter e o

● Retorno

ÉLIO FRANÇA
DIRETOR DE MARKETING DA C&A

“O blog foi a primeira ferramenta
de redes sociais da marca. O
retorno é excelente. É uma forma
de estar perto do público,
transmitir informação de moda e
mostrar conteúdos e produtos da
empresa.”

Facebook. A produção, no início
quase amadora, passou a ser terceirizada: equipes de jornalistas,
designers e publicitários fazem
o conteúdo. O objetivo é tornar
o site complementar aos anúncios tradicionais, veiculados em

mídia impressa ou na TV, e permitir a interação com o público.
A Corello criou o seu há três
anos.Além demostrarasnovidades da marca, o “Pé na Moda”
trazentrevistasereportagensrelacionadas ao universo feminino
e conta 2 mil acessos diários. “O
blog se tornou uma ferramenta
indispensável para a marca. Ele
fideliza as clientes e serve como
complemento de um plano geral
de mídia”, afirma Alice Ferraz,
diretora criativa da agência de
propaganda Ferraz Inteligência
deModa,quedesenvolveuoprojeto.Aagênciajácrioublogstambém para marcas como Le Postiche, Costume, Lita Mortari e Arno. “Para dar certo, o blog precisa ter informação relevante para

Conteúdo. Não basta divulgar a marca: blog só dá certo com informação relevante, diz Alice
queconsideramosqueéumaferramentade brandingmuito interessante, que permite um retorno muito rápido das consumidoras”, afirma Sandra Chayo, gerente de marketing da empresa.
O blog acumula cerca de 25 mil
acessos por mês.
Desde o ano passado, a C&A
mantém o blog “Tá na vitrine, tá
na C&A”. “O blog foi a primeira
ferramenta de redes sociais da
marca. O retorno é excelente. É
uma forma de estar perto do público, transmitir informação de

o público daquela marca, e não
fazer apenas autopromoção.”
Branding. O blog também po-

de ajudar a construir ou modificar a imagem que uma marca
tem para o mercado e para o público. A marca de lingeries Hope,
que passa por um processo de
desindustrialização com foco no
varejo,criou o“Loucasporlingerie” em julho. “Já tínhamos um
trabalho com blogueiras de moda que divulgavam nosso trabalho.Decidimoscriaro nossopor-

modaemostrarconteúdoseprodutos da empresa”, diz o diretor
de marketing, Élio França.
A tendência, ainda restrita ao
mundo da moda, começou a ser
amplificada pela indústria de esmaltes.Asempresasdosetorperceberam que poderiam gastar
pouco e ter muita publicidade
com a divulgação de seus lançamentos, em primeira mão, para
blogs que tratam do assunto. O
resultado é que hoje muitas delas, como Risqué e Mohda, têm
os seus próprios endereços.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 set. 2010, Negócios, p. N8.

Making of

O sucesso que a comédia standup vem alcançando no Brasil e a
capacidade de seus principais representantes atraírem um imenso público para seus vídeos na in-

REPRODUÇÃO

descer do palco e apresentar ao
barman o Power Mix Silent, que
a Electrolux afirma ser o mais silencioso da categoria.
“Já há algum tempo eu vinha
pensandoquenãopoderíamosficardeforadasredessociais”,afirma o vice-presidente de marketing da divisão de eletroportáteis
da empresa, Laurent Vergneau.
“Nesse caso, tínhamos um produto com uma inovação importante e nosso maior desafio era

Viral. Vídeo de Diogo Portugal já foi visto por 5 mil pessoas
ciais, como o Twitter, e mostra
Diogo se apresentando em um
bar. Em meio às piadas e às risa-

das do público, o barulho de um
liquidificador atrapalha sua concentração: é o gancho para ele

nos comunicar também de um
jeito totalmente novo.”
O próprio Diogo fez o roteiro
do “Stand up do Liquidificador”,
como foi chamado o filme – que,
em pouco mais de uma semana
no ar, já foi visto por mais de 5,3
mil pessoas no You Tube. Não
por acaso, Vergneau, da Electrolux, afirma que a empresa estuda
fazer novas parcerias com o comedianteparadivulgarmaisprodutos no futuro. / A.F.

Primeira pessoa
‘Gosto muito do que faço,
mas não levo trabalho para casa’
sa vontade. Meu maior prazer é
ver a empresa consolidada, pessoas que trabalharam comigo alcançando postos importantes.

FILIPE ARAUJO/AE-16/12/2008

A comédia
stand up do
liquidificador

ternetcomeçamachamaraatenção das empresas. Um dos precursores do estilo no País, o comediante Diogo Portugal – cujos
vídeos já foram vistos por mais
de 12 milhões de pessoas no You
Tube e que também participa de
umprograma dehumor na TV – é
a estrela da nova campanha da
Electrolux.
O filme de quase dois minutos
de duração é um viral, um vídeo
para ser divulgado por redes so-

● O sr. é um workaholic?

Ivan Zurita
Presidente da
Nestlé Brasil
Quando era estagiário na Nestlé, Ivan Zurita disse ao presidente da subsidiária brasileira à
época, Alexander Mahler, que
seu objetivo era ocupar a cadeira dele. A meta ousada se tornou realidade em 2001. Mas, depois de 37 anos de serviços prestados para a empresa, 17 e meio
deles fora do País, Zurita admite que os sonhos de hoje são
mais modestos: quando se aposentar, ele afirma que vai recusar convites para participar do
conselho e vai se dedicar à família e à fazenda que possui em
Araras, no interior paulista.
● O sr. está há 37 anos na mesma empresa e, numa carreira de
sucesso como essa, é natural
que surja a possibilidade de ir
para a direção geral na Suíça.
Como vê essa possibilidade?

Já fui convidado a ir para a Suíça, mas acho que tudo tem um
tempo. Não posso dizer que
não vou; mas podendo não ir,
eu prefiro. É importante colocar uma pessoa que venha refrescada, com uma outra cabeça, e cumpra uma nova etapa na
companhia. A substituição é importante em qualquer tipo de
atividade, e a gente tem de ter a
consciência e perceber quando
não está agregando mais. Se eu
puder, prefiro ficar aqui. E existe um timing na vida. Se fosse
alguns anos atrás, iria com muito prazer. Hoje já não tenho es-

Eu gosto do que eu faço e às vezes exagero nas horas trabalhadas, mas sei quando passo do limite. É preciso ter essa consciência. Não levo trabalho para
casa: o que não dá para fazer
aqui no escritório fica aqui. Posso chegar no dia seguinte mais
cedo para recuperar o que deixei pra trás, mas levar para casa
eu não levo. Quando viajo, no
avião, leio livros, não fico trabalhando.
● O que faz quando quer relaxar?

Faço esporte todos os dias, logo cedo: musculação, corrida
ou caminhada. No fim de semana, vou à fazenda, que me ‘oxigena’.
● O que o sr. pretende fazer quando se aposentar? Vai para a fazenda, cuidar de seus negócios
por lá?

Acho que a gente tem de mudar
de função, mas não parar de trabalhar. Minha intenção, saindo
da Nestlé, é dar um corte: não
continuar no conselho, por
exemplo, porque essa não seria
uma situação cômoda para
quem chegar para ocupar o
meu lugar. Minha ideia é sair
desse mundo. A experiência
tem sido maravilhosa, faria tudo de novo. Mas minha intenção é cuidar eu mesmo da minha agenda. Deve ser bom isso
(risos). Quero ter um pouco
mais de tempo para mim mesmo e para a família, e talvez tomar frente em um projeto social. / LETICIA BRAGAGLIA
estadão.com.br
Vídeo. Ivan Zurita fala de sua
experiência na Nestlé Brasil
http://economia.estadao.com.br

