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Making of

Andorinha cria
parceira para
Louro José

Mídia & Marketing

DIVULGAÇÃO

Investidor ativista descobre as mídias sociais
Acionistas começam a usar o Twitter e o Facebook como armas para influenciar o futuro das empresas nos Estados Unidos

O Louro José arranjou uma na-
morada.Quempatrocinouo en-
contro com a “Andorinha Dori-
nha” foi a fabricante de azeites
portuguesa Sovena. A Andori-
nha,marcadeexportaçãodaem-
presa, assumiu o “corpinho” de
umboneco que, no programade
Ana Maria Braga, vai fazer par
comoLouro.Aaçãodemerchan-
disingentranoarnaquartaedu-
ra até o fim de novembro.

“Queríamosaproximarmais a
marca do público brasileiro, que
é umenormemercado para nós.
Basta dizer que, em seis anos,
desde que assumimos a marca
Andorinha, quintuplicamos as
vendas no Brasil”, diz Luis San-
tos, vice-presidente de marke-
ting da companhia. O potencial
do mercado nacional é imenso,
jáqueoconsumoanualpercapi-
ta é de 200ml. EmPortugal é de
quase7litros.NaGrécia,ondese
usaazeiteatéparafrituras,ocon-
sumo é de 20 litros por ano por
pessoa.
Com essa perspectiva, a ma-

neira de expandir o negócio da
SovenanoBrasildependedireta-
mente da popularização do uso

do azeite. “O programa da Ana
Maria Braga está em linha com
nosso produto. A ação ficará oi-
to meses no ar com conteúdo e
diversão que não se limita ao
merchandising convencional.
Aliás,acreditoqueasantigasprá-
ticasnessaáreanãosurtemmais
efeito, porque o consumidor es-
tá cansado delas. São agressivas
e pouco críveis.”
AAndorinhaDorinha foi cria-

da pela agência NBS e, além de
estrelar o romance comoLouro
José, vai encabeçar todas as pe-
ças da campanha composta por
anúncios em revistas, material
para pontos de venda, além de
ações nas redes sociais.
A história de amor entre as

duas aves começou no carnaval.
“Temos um relacionamos de
anos com a Globo, mas admito
que, pela primeira vez, senti que
elesestavammaisenvolvidosdo

queohabitual.Apropostadaper-
sonagemdaformacomofoicon-
cebidanãosóvaigerarconteúdo
para o programa como também
dará à Globo a possibilidade de

renovar o seu próprio persona-
gem”, avalia Santos.
Na concepção do diretor de

criaçãodaNBS,Cássio Faraco, a
Dorinha é uma andorinha “des-
colada, moderna, viajada, uma
imagemque fogecompletamen-
te da comunicação da catego-
ria”. O conjunto das ações reali-
zadas pela Sovena para ampliar
suasvendasnoBrasilsomamum
investimento da ordem de R$ 5
milhões.
Fundada no fim da década de

1920,aSovenaadquiriuem2004
amarcaAndorinha, hoje comer-
cializada em mais de 70 países.
No Brasil, a marca está posicio-
nadaemsegundolugarnomerca-
do de azeites finos. / M.R.

Rhea Wessel
NEW YORK TIMES

As mídias sociais provaram ser
instrumentos poderosos para
grupos muito variados, incluin-
do revolucionários no Oriente
Médio. Os hedge funds e outros
investidores, porém, ainda não
adotaram, de fato, o Twitter e o
Facebook para conseguir apoio
àssuascausas.Masissodevemu-
dar embreve.
Investidoresativistas têmtes-

tado essas tecnologias para che-
gar até os pequenos acionistas,
encontrar aliados e coordenar
votos por procuração. Numa
conferência em Berlim neste
mês,DavidRubenstein,cofunda-
dor do Carlyle Group, previu
que o ativismo de acionistas vai
semudar para a internet.
“Suponhamos que alguém

queira adquirir uma empresa e
preciseobteraprovaçãodosacio-
nistas”, disse Rubenstein. “Fun-
cionários e acionistas podem
reunirapoiocontraaaquisição.”
O investidor ativista Carl

Icahn, um dos homens mais ri-
cosdomundo,criouumsitemor-
daz para conseguir apoio na sua
batalhacontraoestúdiodecine-
maLionsgate.Ositedetalhouco-
mo os acionistas poderiam aju-
dara“salvar”oestúdioaprovan-

do seu acordo, o que acabou fa-
lhando. A gestora britânica El-
liottAdvisorsestáusandoainter-
net para encorajar pequenos in-
vestidoresdaempresadebiotec-
nologia suíça Actelion a apoiar
alguns candidatos a diretores.

As empresas também têm se
apoiado cada vez mais no Twit-
terenoFacebookparatestarno-
vas ideias. A varejista Gap, por
exemplo,decidiunãomudar seu
logotipo depois da rejeição dos
consumidores na internet.

“A rede tem o potencial de
transformar acionistas passivos
em participantes ativos”, diz
Marcus Birkenkrahe, professor
de tecnologia da informação pa-
raempresasnaEscoladeEcono-
miaeDireitodeBerlim. “Osetor
financeiro, emespecial, temque
ter cautela com as mídias so-
ciais. Esse é um meio para criar
fóruns onde as pessoas apren-
dem a articular, vender e distri-
buir suas opiniões contrárias.”
Inúmeras empresasonlinees-

tão surgindo para facilitar esses
processos. O site Moxyvote.
com está tentando tornar mais
fácil o votodepequenos investi-
doresemassembleiasdeacionis-
tas. “O Moxyvote foi projetado
para reunir os pequenos”, disse
Mark Schlege, cofundador da
empresa. “Somos um assessor
porprocuraçãodessaspessoas.”
No site, os investidores po-

dem votar assuntos corporati-
vos, independentemente ou co-
mo parte de um grupomais am-
plo.Por exemplo: aONGAsYou
Sow, concentrada em assuntos

ambientais e de direitos huma-
nos, está usandoo site para con-
seguirqueacionistasvotema fa-
vor de um estudo com a Coca-
Colasobreosefeitosdedetermi-
nadas substâncias químicas en-
contradasnas latasdealumínio.
A fabricante de refrigerantes

vaipromoverumavotação a res-
peito em sua reunião anual em
abril.“É como escrever uma car-
ta ao seu deputado”, disse An-
drewBehar,diretorexecutivoda
organização.
A Moxyvote contabiliza pelo

menos um grande sucesso até
agora. Os pequenos acionistas
da ON2 Technologies, empresa
dedesenvolvimentode tecnolo-
gia, uniram-se para barrar uma
proposta de aquisição feita pelo
Google. Coletivamente, o grupo
representava 20 milhões de
ações, 11%docapital emcircula-
ção. A reação em massa contri-
buiu para Google aumentar sua
oferta em quase 25%, para US$
133milhões.OGoogleacabouad-
quirindoaON2noanopassado./
TRADUÇÃO TEREZINHA MARTINO

Ativismo.
Bolsa de NY:
pequenos
acionistas
usam a
internet para
coordenar
votos por
procuração

Marili Ribeiro

Quando o projeto imobiliário
Terras de São José foi lançado,
há 12 anos, bastou um coquetel
noJockeyClubedeSãoPaulopa-
ra sensibilizar o público. O em-
preendimento fatiava uma anti-
ga fazenda em lotes para a alta
renda abrigar casas de campo e
ofereciaumcampodegolfe com
18 buracos – o que era inédito na
época.Noslançamentosmaisre-
centesdogênero,oscoquetéis já
não bastam. Para convencer
clientesacomprarcasasdecam-
po, as empresas contratam cele-
bridades internacionais e pro-
movem eventos esportivos que
são raros no Brasil.
Em outubro, a JHSF, dona da

Fazenda Boa Vista, situada em
PortoFeliz,realizaráaCopaHer-
mès de Hipismo, originalmente
francesa. O evento inaugura a
terceira fase de comercialização

do projeto, que teve início em
2007, oferecendo dois campos
de golfe, centro equestre, cam-
pos de polo e quadras de tênis.
Nas etapas anteriores, a JHSF
trouxeabadaladacantoraGrace
Jones, promoveu um jogo de tê-
nis com a jogadora russa Maria
Sharapova eorganizouumshow
exclusivoreunindoErasmoCar-
los e Arnaldo Antunes.
“Essas ações não têm função

imediata de venda,mas de cons-
trução de marca e de relaciona-
mento”,dizJoséAuriemo,presi-
dente da JHSF. Ele reconhece
que os eventos ficam cada vez
mais sofisticados para atender à
expectativa de um público que
não tem apenas poder aquisiti-
vo,mas tambémmuita informa-
ção. “Só marketing não adianta,
oprodutotemdeterqualidade.”

Segurança. Entre as “qualida-
des”,ganhaforçaasegurança.“É
fácil entender”, diz Álvaro Coe-
lho da Fonseca, da imobiliária
que leva seu sobrenome. “Quem
tinha uma ilha, viu barcos clan-
destinos aportarem, roubarem
tudoenadaserfeitoparamudar.
Ao contrário, só tem piorado.
Sem tranquilidade, esse público
busca alternativas.”
Paraatrairumpúblicotãosele-

to – como o empresário Ricardo
Ermírio deMoraes, o banqueiro

Roberto Setúbal e o respeitado
urologista Miguel Srougi, todos
proprietáriosdecasasnessetipo
deempreendimento–,asempre-
sastambémofereceminfraestru-
tura para prática de esportes de
elite. Alguns deles quase desco-
nhecidos,comoaatrelagem,dis-
puta de charretes conhecida na
Europa por ter entre seus adep-
tos o príncipe Philip, marido da
rainha da Inglaterra.
No Haras Larissa, em Monte

Mor, é realizada a competição
oficialdeatrelagemnoBrasil.“O
Larissanasceunaantiga fazenda
da família Bordon, que era um
conhecidoharas.Todooprojeto
desenvolvido ali gira em torno
de competições equestres. Em
setembro, o Haras abrigará uma
provamundialdehipismoelimi-
natória para a Olimpíada”, diz
Coelho da Fonseca, que comer-
cializa os lotes do Larissa.
Commais de 30 anos de expe-

riência no ramo.CoelhodaFon-
seca reconhece que omarketing
da exclusividade sempre nor-
teou esses empreendimentos
campestres.“Acadavezseintro-
duz a grife domomento, seja na
arquitetura, seja no paisagis-
mos. O Larissa, por exemplo,
manteve a proposta original,
conforme a casa sede da fazen-
da,projetodemaisde40anosde
MarcosTomanik . JánaFazenda
BoaVista, imperaogostodoIsay
Weinfeld, o arquiteto damoda.”
Pioneiro, oQuinta da Barone-

za,emItatiba, inovouaointrodu-
zirarededeluzelétricasubterrâ-
nea. Ao ser anunciado, vendeu
600 lotes sem qualquer publici-
dade.Hoje estánaquinta fasede
comercialização.Umadascarac-
terísticasdessetipodeempreen-
dimento é a longa maturação.
Ou seja, vão ter de inovarmuito
em marketing para continuar
surpreendendo.

Quando os
coquetéis
não bastam
Empresas criam eventos esportivos e usam
celebridades para vender casas de campo

Na inauguração do loteamento da Fazenda Boa Vista, a JHFS trouxe a
performática cantora jamaicana Grace Jones. A empresa gasta em mar-
keting 3% do valor das vendas anuais. Em 2010, vendeu R$ 1,1 bilhão.
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BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Para encantar

Importado. O Haras Larissa realiza a única competição de atrelagem esportiva do Brasil, prática ainda desconhecida por aqui

ÁLVARO COELHO DA
FONSECA
DONO DA COELHO DA FONSECA
“Loteamentos de luxo ganharam
impulso com a saturação do
litoral e o aumento da oferta de
infraestrutura de boa qualidade
no interior”
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Pop. Santos,
da Sovena:
meta é
aumentar
consumo de
azeite

● Troca de rota

Text Box
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