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Ipanema lança chinelos para dançar São João

A Ipanema, marca de chinelos da Grendene, lança pelo segundo
ano consecutivo sua edição comemorativa das festas de São

João. A ação criada pela agência e consultoria Future Group foi
denominada “São João acelera meu coração” e atingiu no ano
passado mais de 1,5 milhão de consumidores. A peça inclui uma
promoção que irá sortear quatro Fiat Uno Vivace 0 km para quem

comprar um par das sandálias. A campanha que acontece apenas na
região Nordeste do país e começa a ser veiculada a partir de amanhã.
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Mesmo com a onda recente dos metrossexuais, os
salões de beleza ainda não são a praia da maioria
dos homens no Brasil. A partir daí, a L’Oréal
lançou a 19º edição do desafio Brandstorm, uma
competição entre estudantes de cursos variados
que precisam montar um produto viável, baseado
em estudos reais, e peças publicitárias para a
campanha. Esta é a oitava vez que o concurso
acontece no Brasil e a final nacional foi realizada
na última semana no Rio de Janeiro. “Poder
ver de que forma pessoas de fora da nossa rotina
enxergam a marca, sem amarras, é muito
proveitoso, pois muitas vezes é desta forma que
surgem as melhores soluções”, diz Rodrigo
Miranda, diretor de desenvolvimento de mercado
da L’Oréal no Brasil. A empresa investiu R$ 200
mil no projeto. A final mundial será nos dias 15 e
16 de junho, em Paris, na França.

L’ORÉAL BRANDSTORM 2011

● Chega ao Brasil nesta
semana o filósofo e psicanalista
pop e polêmico, Slavoj Zeizek.
O esloveno vem ao país para
o lançamento de dois livros
e ministrará palestras gratuitas
em São Paulo no sábado, dia 21,
e no Rio de Janeiro, no dia 24.
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Divulgação

Marcas próprias:
fenômeno ou estratégia?
No mundo, as marcas próprias crescem e conquistam
cada vez mais mercados e consumidores. Foram criados
50.627 produtos em 2010, 19,2% de tudo que foi lançado
no mundo. No Brasil, o crescimento é notado nas princi-
pais redes como Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart, Ri
Happy, Decathlon, Farmais, Panvel, Makro, Dia%,
Avon, entre outras, que lideram o desenvolvimento de
novos produtos em 2011. Exemplo é o atacado distribui-
dor Makro, com uma forte expansão nas vendas de suas
marcas, após 41 anos, possui mais de 800 produtos pró-
prios como marcas direcionando suas vendas em hotéis,
restaurantes e cafeterias.

As redes de varejo criam processos cada vez mais profis-
sionais para o desenvolvimento e gerenciamento de suas
marcas e entender o comportamento do consumidor, e as-
sim assumirem todo controle no andamento da gestão da
marca, e levar ao consumidor variedade, qualidade e preço.

Uma tendência das
empresas que vendem
suas próprias marcas é
de investir fortemente
em controle de qualida-
de, precificação e de-
sign, já que controlam
um número-chave do
marketing mix gerando
competitividade.

Entre os principais
setores hoje, cosméticos, higiene pessoal, biscoitos, re-
feições prontas, bolos e legumes se destacam. Entre as
empresas que investem mais, Avon, Tesco, Carrefour,
Marks & Spencer e Walmart, e Europa, EUA, Japão e Bra-
sil entre os pólos desta empreeitada.

No Brasil o segmento se derivou do setor supermerca-
dista com um preço de venda 15% mais barato e amplo
movimento de consumidores em busca de novidades, o
que provocou o lançamento de 1.834 novos produtos em
2010, principalmente no setor de cosméticos, o que leva
as mulheres como principais consumidoras. No exterior,
as feiras de marcas próprias ocorrem em Chicago, nos
Estados Unidos, e em Amsterdam, na Holanda, reunindo
mais de 3 mil empresas de 61 países, incluindo Brasil.

O objetivo é discutir interesses comuns como os ru-
mos da área, a expansão no setor varejista e a terceiriza-
ção de marcas do setor industrial, alvo principal hoje de
boa parte dos investidores. São nestes encontros que no-
vidades acontecem, e entre as novidades estão criação de
marcas próprias para produtos como cigarros, cerveja,
molhos exóticos e lentes de contato.

Para quem busca fazer negócio, é uma empreendi-
mento estratégico para garantir vantagem competitiva.
A melhoria na qualidade de vida, e a busca por uma vida
cada vez mais saudável também tem refletido neste fe-
nômeno. Grande tendência mundial, os produtos orgâ-
nicos também se refletem nas marcas Próprias em diver-
sas opções desde alimentos até não-alimentos direcio-
nados a este perfil de público.

As marcas próprias cada vez mais desenham um novo
modelo de negócio, uma estratégia cada vez mais dife-
renciada no varejo, e as empresas que entenderem que
esta tendência cativa o seu consumidor, encontram nes-
te setor uma estratégia de marketing certeira. ■
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Empresas investem
em controle
de qualidade,
preço e design
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PREMIAÇÃO
Clio Awards

Visualfarm
é premiada com medalha de prata nos Estados Unidos pela campanha
“Carinho de Verdade”, na qual realizou a produção das imagens
e a direção técnica. É a segunda vez que a agência recebe o prêmio.

Os membros da equipe vencedora
da edição nacional deste ano, D3BR,
Rafael Melo, Paulo Nardi e Vinicius
Azeredo, estudantes do sexto período
de Publicidade da ESPM-RJ, irão
para a final na França, em junho.

Consumidor quer ser
mais bem compreendido

É comum vermos por aí lojas
com decorações arrojadas, mas
a influência dos elementos visuais
não é considerada elemento
fundamental no momento da
compra, conforme verificou uma
pesquisa Vidi Shopper House.
Desta forma a criatividade para
atrair os consumidores precisa
ir além, pois a maioria dos 500
participantes, todos clientes
da agência, pontuaram que as
empresas precisam descobrir
como entender as reais
necessidades de cada consumidor
e engajá-los na sua oferta
de produtos e serviços da
maneira correta.

Estreia serviço de vendas
on-line via Facebook

Na onda do sucesso conquistado pelo
site de relacionamentos Facebook, foi
lançada a LikeStore, um serviço
brasileiro que permite a criação de
lojas na rede social. A estreia
aconteceu na última quarta-
feira em parceria com o Show
de Ingressos, especializado
na venda antecipada de
entradas eventos em geral.
Os internautas cadastrados no
Facebook puderam adquirir
entradas para o show do cantor Jack 
Johnson, que acontecerá no Recife. “Agora é o
momento para criar parcerias com marcas
estratégicas para acostumar o brasileiro à ideia
de comprar via rede social”, diz Gabriel Borges,
diretor da LikeStore e idealizador do serviço.
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