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Com fontes sonoras inusitadas como passos e conversas, a Oi, operadora
de telefonia, e a marca de shoppings centers Iguatemi, esperam atrair
consumidores usando a música de uma forma diferente. Para isso as empresas
firmaram parceria e prepararam um espaço na 7ª edição da SP-Arte, planejado
pela agência LOV. A área desenvolvida pelo designer e DJ Houssein Jarouche
tem músicas inéditas criadas para o público que estiver na Feira Internacional
de Arte de São Paulo este ano. Sons e ruídos do espaço têm sido registrados,
editados e mixados e se tornarão música que poderá ser baixada pelo celular,
ouvida no próprio espaço ou pela rádio Oi FM. A SP-Arte acontece no Pavilhão
da Bienal, no Parque do Ibirapuera, até domingo, dia 15.

OI/IGUATEMI CAPTAM SONS INUSITADOS E TRANSFORMAM EM MÚSICA NA SP-ARTE

● Acontece hoje, as 19h30,
palestra gratuita do designer
londrino David Parrish, que fez
trabalhos para empresas mundiais
como Baccardi e Pringles,
e é especialista na área digital.
O evento será na ESPM, no bairro
Vila Mariana, em São Paulo.

AGENDA DO DIA

Divulgação

Três ações que podem
virar o seu negócio
Estou lendo o livro O ponto da virada, de Malcolm Gladwell,
obra que já vendeu 5 milhões de exemplares em todo o
mundo. De uma maneira instigante e original, o livro mos-
tra a forma de entender os fenômenos sociais. Mas o que é o
chamado “ponto da virada”? Segundo o autor, é justamente
o momento em que pequenas mudanças entram em ebu-
lição, fazendo com que a trajetória de uma tendência ou
comportamento dê uma guinada e se alastre, ou acabe!

Essa situação ocorre se o empresário fizer alguma mu-
dança em sua empresa ou franquia, por menor que seja,
segundo Gladwell. A ideia de discutir esse tema é justa-
mente fazer as pessoas pensarem, ou, melhor agir. Para
tanto, destaco três pontos para reflexões, três atividades
que podem mudar a história de uma rede franqueada.

O primeiro ponto é que o papel do franqueador é o de
motivar e disseminar as melhores práticas dentro da rede.
Isso quer dizer que os franqueados têm se capacitado e cria-
do ações locais, ou, junto com outros franqueados, estão
fazendo ações que geram resultados. Essas ações devem
ser avaliadas pelo franqueador, que pode ou não sugerir

adequação e comparti-
lhar com toda a rede.

O segundo é a con-
tratação de fornecedores
especializados: produti-
vidade é a palavra de or-
dem em redes franquea-
doras, não há margem
para erros. Por isso é ne-
cessário ter fornecedo-
res de serviços e produ-
tos que conheçam e en-
tendam de franquias.

É fundamental para o
sucesso do negócio que essas empresas terceirizadas saibam
a capilaridade da rede, os diferentes estágios em que se en-
contram os franqueados e as especificidades de cada unida-
de e região. Se a cadeia de fornecedores não estiver prepara-
da para isso, com certeza a franquia terá perdas, seja de
tempo para ensinar estes fornecedores, seja de recursos
financeiros para corrigir eventuais erros de percurso.

E o terceiro é o uso da tecnologia. Por mais que esteja
disseminda, alguns ainda duvidam que ela seja essencial
para o sucesso de uma rede de franquias. A distância, o
tempo e o acúmulo de funções da equipe do franqueador
fazem com que haja perda de produtividade nos proces-
sos de uma rede. Justamente por isso, ter a tecnologia a
seu favor é fundamental para seu bom desenvolvimento.
Hoje, eu não consigo imaginar franquia sem uma intra-
net como forma de dar suporte aos franqueados, tanto na
operação como, e principalmente, no marketing. Já
existem várias redes que disponibilizam online todas as
peças de marketing para seus franqueados, com deta-
lhamento de seu uso. Os resultados positivos podem ser
avaliados pela facilidade gerada nas unidades que as cus-
tomizaram e utilizaram quase que instantaneamente.
Esse procedimento vem se estendendo cada vez mais pe-
las redes e por fornecedores especializados em franquias.

Se depois de ler este artigo, você decidir tomar alguma
decisão, por menor que seja, pronto! Esse pode ser o pon-
to da sua virada e, então, este humilde ser que vos escreve
se sentirá com o dever cumprido e a alma feliz. ■

DENIS SANTINI
Professor de marketing
para franquias da
pós-graduação da ESPM

O papel do
franqueador
será o de motivar
e disseminar
as melhores
práticas dentro
da rede
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Folhapress

■ Com o tema “A gente manda palavras e
manda também objetos”, foi criada pela agência
Artplan, uma campanha para o serviço de
encomendas econômicas dos correios, o PAC.
A ação tem como objetivo reforçar os
serviços de envio de cartas e de objetos
pelos correios e vai até junho. A campanha
será veiculada em revistas e na internet.
A criação é de Eduardo Salles e Mavi Soares,
com direção de Roberto Vilhena.

Artplan
Correios lança campanha

BRASIL
recebe diretor de agência premiada

The Viral Factory
Na próxima segunda-feira estará no Brasil Matt Smith, diretor da
agência britânica de marketing The Viral Factory, premiada com três
Leões de Ouro em Cannes. Smith vem em busca de novos clientes.

■ Será lançado no dia 16 o primeiro comercial
da Visa voltado ao segmento de luxo no Brasil.
A rede mundial realizou uma pesquisa com seis
mil clientes Platinum entre março e maio de
2010 de vários países, como China, EUA, Rússia,
Índia, Japão, Austrália, Arábia Saudita e Brasil.
A pesquisa indicou que 92% viaja por lazer
e por isso a agência Lew’Lara/TBWA criou uma
campanha para tornar os serviços do cartão
mais conhecidos. O material será veiculado
na TV, rádio, revista, cinema e internet.

Lew’Lara/TBWA
Visa investe no alto luxo
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 33.


	P_11.pdf
	P_36.pdf
	P_46.pdf
	P_47.pdf



