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A partir de novembro a publicação internacional de moda Harper’s Bazaar chegará
às bancas brasileiras. Para a divulgação da revista serão aplicados R$ 10 milhões em
campanhas de TV, internet, em veículos impressos, promoções em pontos de venda,
entre outras. O Brasil será o 27º país a ter a publicação com mais de 150 anos de
existência e pertence ao grupo Hearst Magazine International. “Já queríamos estar
mais envolvidos com o país. Com a explosão da economia brasileira, vimos que era
o nosso momento e encontramos parceiros que conhecem bem este mercado”,
afirma Patrick Brennan (à esquerda), vice-presidente de desenvolvimento de
negócios da Hearst. “Sei que teremos grande êxito”, diz Kim Bodden (à esquerda),
diretora editorial internacional da Hearst. Atualmente, quase dez publicações
de moda estrangeiras circulam entre os leitores brasileiros, mas Patrícia Carta
(à direita), diretora responsável da Carta Editorial, espera ser a primeira delas em
breve. “Em três anos seremos líderes no mercado de publicação de moda no Brasil”,
diz. Para isso a Carta Editorial prepara lançamento simultâneo em mídias diversas.
“Pretendemos entrar de forma já fortes e consolidados. Além da versão impressa,
teremos a on-line e as mídias sociais, como Facebook e Twitter, como parte
do conjunto”, diz Idel Arcuschin (à direita), sócio-diretor da Carta Editorial.

HARPER´S BAZAAR CHEGA ÀS BANCAS BRASILEIRAS EM NOVEMBRO

● Arquitetura, design, moda e outras
formas de comunicação não tão
diretas estão sendo debatidas esta
semana no Congresso Mega Brasil
de Comunicação. O evento, que
termina amanhã, tem acontecido
no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo.

AGENDA

Divulgação

Marcas devem manter
inovação, sem copiar
Você já parou para pensar quantas marcas fazem parte de
seu repertório mental? Omo, Fiat, Itaú, Coca-Cola, Nestlé,
Nokia, Bic, Sony, Sadia, Bombril, Amanco, Liza, Hering,
Boticário, Café Pilão, Açúcar União. Um universo de mar-
cas nos cerca e algumas brilham mais, outras nem tanto.

Cada uma delas ocupa um espaço próprio que jamais
pode ser copiado. É possível marcas se assemelharem e
perderem seus significados. Mas uma copia exata de uma
marca, é uma clonagem, não que não possa acontecer, pois
é uma tática de curto prazo.

Um produto pode ser copiado por um concorrente, mas
uma marca é única na mente de cada pessoa. Consumimos
signos que através de sua funcionalidade geram crenças. As
marcas com seus símbolos, imagens, percepções e senti-
mentos prometem entregar algo a mais, além do produto.

Vivemos os tempos das “coisas”, produtos que tomam
as mais diversas formas. Celulares, laptops, tênis, refrige-
rantes, um mundo afogado em objetos. TVs, skype, revis-
tas, internet, celulares, moda, e-mail, mensagens instan-
tâneas, videogames, filmes. Uma tempestade de imagens e

marcas numa complexa
sociedade midiática.

Nós buscamos e con-
sumimos o que nos traz
um significado espe-
cial para nosso universo
mental. As marcas, atra-
vés de seus objetos nos
resignificam e atingem
um significado. É a “coi-
sificação” que consumi-
mos que nos faz “existir”
e pertencer com nossas
identidades nos meios
que habitamos. É preciso
consumir “coisas” para
ser um individuo na so-
ciedade contemporânea.

Através desta fruição, experimentamos a quantidade de
informações possíveis e de possibilidades de realização.
Desejamos mudanças e que essas marcas nos acompanhem
com a mesma velocidade, para evoluirmos juntos.

As empresas criam a cada dia novas formas de difusão
para mediar e criar fidelidade a uma marca para novas pos-
sibilidades de consumo. Transformam as emoções em ima-
gens representativas para nós, e a imagem, puramente
emocional e aspiracional rompe a estrutura racional das
nossas mentes e nos colocar diante de nossos imaginários.

A marca passa a ser um agrupamento de significados in-
dividuais e deixa de ser relevante caso não acompanhe
nossas necessidades e desejos constantes. Rapidamente,
podemos substituir as marcas que encerraram seu ciclo de
vida em nossas mentes e coração por algum motivo.

Nós compramos valores e promessas de entrega. Temos
expectativas com cada marca que se relaciona conosco. O
não cumprimento significa nosso abandono ou insatisfa-
ção. Entender nossas necessidades e desejos, atender posi-
tivamente cada etapa do relacionamento que temos com
elas e em todos os pontos de contato, será o mais importan-
te desafio de inovação das marcas. A sinergia eficiente e
eficaz na gestão de Inovação e Marcas é uma poderosa for-
ma das empresas se perpetuarem nas nossas mentes. ■
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Há um grande
desafio e uma
grande
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■ Falando em embalagem,
uma lata inédita da
cerveja Nova Schin
com imagens alusivas
à cultura nordestina
foi criada pela agência
EURO RSCG com o tema
São João, Cervejão.
O intuito da Schincariol
é acompanhar os
consumidores até os
festejos juninos que se
aproximam. Para isso
ainda vai patrocinar
as comemorações de
São João em quatro
estados da região
Nordeste brasileira: Bahia,
Sergipe, Pernambuco e
Paraíba. Um filme para TV,
ainda sem data para ir ao
ar e outras peças também
fazem parte da campanha.
A lata temática será
comercializada apenas
na região Nordeste.

São João Cervejão
Schincariol prepara lata

temática em parceria com
a Euro RSCG

Twitter confirma compra do TweetDeck
O Twitter comprou o TweetDeck, um aplicativo desenvolvido para
organizar as mensagens emitidas pela rede social. Os termos da
transação não foram revelados, mas uma fonte afirmou à Reuters no
início deste mês que um acordo com valor de até US$ 50 milhões era
iminente. Jodi Olson, da equipe de comunicação do Twitter, afirmou que a
empresa planejava investir no TweetDeck, para combater aplicações
desenvolvidas por terceiros como forma de proteger seu negócio.
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