
Não apenas produtos e serviços
têm marcas. Os países não
apenas as têm como também
podem medi-las, construi-las e
geri-las, segundo o professor da
Wharton School of the University
of Pensilvania, David Reibstein. O
PhD em administração industrial
e consultor de empresas de
grande porte chama este
conceito de “nation branding”.

Como o Brasil pode usar
sua marca?
Quando falamos no Japão
pensamos em tecnologia; na
Suíça, em relógios. O Brasil
é conhecido como um país de
possibilidades, bom clima e
oportunidades de crescimento.
É preciso identificar o

público-alvo considerado
importante e pensar em parcerias
com outros países. A China tem
investido em recursos naturais.
Isso é bom, mas é importante
ampliar essa imagem para
a de um país produtor de
desenvolvimento e tecnologia.

Qual a importância das mídias
digitais neste contexto?
Os brasileiros têm boa cultura,
criatividade, sociabilidade e isso
alimenta as mídias sociais. Com
elas as companhias deixam de
ter controle do que é "falado"
ao público e pelo público. Sendo
assim, a única escolha das
empresas é fazer parte deste
meio sem resistência, pois o
consumidor vai dar muito mais

Um curta-metragem despreten-
sioso de um dos mais famosos
romances narrados em música,
grande sucesso da banda Le-
gião Urbana, "Eduardo e Môni-
ca - O filme" ocupou a segunda
posição dos temas mais comen-
tados do mundo no Twitter, na
tarde de ontem. O vídeo com
pouco mais de quatro minutos
é na verdade a campanha de
Dia dos Namorados da Vivo que
tem como tema "Amor, Cone-
xão, Transformação". A peça
publicitária da empresa de tele-
comunicação alcançou, em me-
nos de sete horas após seu lan-
çamento, 273 mil postagens na
rede social Facebook.

A criação da agência Africa
demonstra o fortalecimento dos
anúncios em formato de séries
para a internet. "As webseries
hoje não são mais complemen-
to, mas o principal item das
campanhas", diz Sérgio Gordi-
lho, copresidente de criação da
Africa. Ele explica que antes a
criação era pensada para o veí-
culo. Hoje acontece o inverso, a
mídia de divulgação é escolhida
de acordo com a ideia. "Temos
mais opções, a internet é um
meio gratuito e, neste caso, se-
ria inviável um vídeo tão longo
como propaganda para TV", afir-
ma. O vídeo será veiculado tam-
bém no cinema em 12 de junho,
Dia dos Namorados.

Outra operadora de telefo-
nia móvel, a Claro, também in-
vestiu nas webseries para a da-
ta comemorativa. A campanha
chamada "Eu, Você e Meu
Smartphone, criada pela agên-
cia Ogilvy traz uma série de
três filmes que narra histórias
divertidas entre um casal e a re-
lação com seus smartphones.
A empresa já havia trabalhado
com este tipo de veiculação pu-
blicitária para o Dia das Mães
deste ano.

Externa às datas comemora-
tivas, a Microsoft lança esta se-
mana uma campanha desen-
volvida exclusivamente para a
internet que narra em quatro
episódios a história de uma
protagonista real. Cilene Me-
deiros da Silva Pereira, de 28
anos, está em “As Crônicas de

um PC”, anúncio criado pela
agência Wunderman do grupo
Newcomm. Os vídeos para di-
vulgar os recursos do Windows
7 estão disponíveis no endereço
www.windowsblog.com.br/pc
e não serão veiculados em mí-
dias que não sejam digitais. "A
marca queria ousar e atingir de
uma forma diferente o público
com crescente poder aquisiti-
vo. Os vídeos no formato de
uma pequena novela foram a
melhor escolha para isso", diz
Priscyla Alves, gerente geral de
Windows da Microsoft.

O diretor de atendimento da
agência Lew'Lara/TBWA, Rodri-
go Vidigal, que já desenvolveu
campanhas nestes moldes para
grandes anunciantes como a
Adidas, acredita que as séries
podem ganhar cada vez mais es-
paço por serem uma forma efi-
caz de transmitir a identidade
da marca para o consumidor, o
que gera fidelidade. "As séries
para internet dão mais liberda-
de para a criação, geram curiosi-
dade e estreitam vínculos com
o público", afirma. ■
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credibilidade ao cliente de um
restaurante, por exemplo, que
diz que a comida é ruim, do que
ao estabelecimento que afirma
em seu site ser o "melhor
restaurante da cidade". É preciso
estar em contato com o
consumidor e as mídias digitais .

Quais dicas de marketing o
senhor daria às empresas?
Identifique e ouça seus clientes
sem querer satisfazer todo
o mercado. É preciso ser
seletivo e saber quem deverá
ser atendido para que o trabalho
seja bem feito. Outra coisa:
nem sempre é preciso reagir
à concorrência, pois talvez
os objetivos dos competidores
sejam diferentes dos seus.

UnilevereclubesdeSãoPaulo fazemparceria

Conarendureceemquestõesambientais

Embalagem é essencial

web RIODEJANEIRO

AGENDA
● A Associação Brasileira das
Agências de Publicidade (Abap)
promove hoje, no teatro do
WTC Sheraton, em São Paulo,
o "Storytellers". O seminário
sobre criatividade acontece das
9h às 18h e promete reunir
grandes nomes da comunicação.

Incrível constatar como a evolução sociedade vem
se acelerando nos últimos anos e como isso reflete
diretamente no comportamento de consumo dos
produtos.

Tomando como exemplo o mercado de produtos di-
to FMCG - Fast moving consumer goods, que em uma
tradução básica são os produtos consumidos em um
intervalo regular pelo consumidor, a embalagem é de-
mandada por novas funções.

Vários estudos falam sobre as tendências de consu-
mo e as mais populares podem ser sumarizadas por in-
dulgência, busca pela saudabilidade, conveniência,
portabilidade e sustentabilidade.

Entretanto, para o desenvolvimento de um novo
produto devemos cruzar essas tendências com fato-
res demográficos, que destaco crescimento e envelhe-
cimento populacional, aceleração do processo de ur-
banização e aumento da renda média, entre outros.

Globalmente, o descompasso econômico ocorrido
nos últimos dois anos fez com que os consumidores
buscassem alternativas para reduzirem seus gastos,
e, em decorrência disso, um efeito percebido foi o
consumo doméstico.

Este fenômeno exigiu novos produtos com um ape-
lo gourmet e embala-
gens com maior atrati-
vidade em seu design
com características
que a remetem como
funcional e prática.

E como fazer isso?
Facilitando o manu-
seio; oferecer o trans-
porte desde o ponto
de venda; sugerir a
possibilidade de finali-
zar o preparo; usar a
embalagem direta-
mente no aparelho mi-
cro-ondas; acelerar o

tempo de preparo; oferecendo a abertura easy-open
e facilitar a dosagem do produto.

Outra importante mudança comportamental que
podemos mencionar é a maior consciência em rela-
ção à saúde e bem-estar do consumidor. Isso facil-
mente evidenciado pelo grande número de lançamen-
to de produtos, que trazem formulações adicionadas
de ingredientes especiais.

Novamente, a embalagem comparece com uma di-
versidade de novos tamanhos, formatos inovadores e
funcionais. Para citar como exemplo, é só avaliar a
quantidade de sucos, leites e iogurtes com apelos fun-
cionais, livres de conservantes e outros ingredientes
indesejados, que foram lançados recentemente.

Eu poderia escrever muitas outras páginas sobre as
mudanças do comportamento de consumo e seu im-
pacto no design de embalagens, mas o que gostaria
de deixar como ponto de reflexão é avaliarmos o
quanto a embalagem está presente na vida moderna.

E principalmente, devemos encará-la como uma
aliada na proteção e preservação dos alimentos e não
nos deixar levar por conceitos errôneos que pregam
que a embalagem é uma ameaça à sustentabilidade
do planeta. ■

criatividade@brasileconomico.com.br

Rock in Rio lança campanha com descontos
de produtos para o Dia dos Namorados

TridenteEspalhecriamaçãoparasolteiros

Fotos: divulgação

Embalado pelo dia dos
namorados, o Rock in Rio lança a
ação "Eu vou só se for com você",
que divulga a promoção dos
produtos oficiais do festival para
a data. Durante o período, quem
comprar duas peças da mesma
categoria nos quiosques do Rock
in Rio nos shoppings Rio Sul,
Nova América e BarraShopping
ganha descontos especiais.
A agência Artplan desenvolveu
uma campanha publicitária
para jornais, sites e revistas.

 Os solteiros também terão vez
neste Dia dos Namorados. Não
é de hoje que a internet vem
ajudando muita gente a encontrar
a metade da laranja ou, pelo
menos, render encontros
descompromissados. Para tentar
colaborar com esses momentos
e divulgar seu novo produto,
a Kraft Foods disponibilizará
amanhã uma cabine na cidade
de São Paulo. A ação criada pela
Espalhe Marketing de Guerrilha

faz parte do lançamento do
Trident Sensations e começou
nas redes sociais. No endereço
facebook.com/tridentbrasil, os
interessados foram convocados
a postarem fotos e começarem
a interação. Dentro da cabine,
aqueles que já encontraram sua
cara metade também poderão
gravar declarações em vídeos
de até 30 segundos, que serão
compartilhados no canal
do Trident no YouTube.

Nesta semana de romance
e coraçõezinhos por toda
parte, a palavra cuidado irá
embalar uma ação entre
a marca de produtos de
higiene pessoal, Dove,
da Unilever, e os clubes
Pinheiros e Paineiras, na
cidade de São Paulo.
Serão distribuídas mais de
32 mil amostras de xampus
e condicionadores da linha
Dove Reconstrução Completa
durante os dias 11 e 12, final de
semana do Dia dos Namorados.
A campanha foi desenvolvida
pela Cross Networking, agência
da Holding Clube, que trabalha
no alinhamento estratégico
de parcerias entre empresas.

APARECIDO BORGHI
Professor do núcleo de Estudos
de Embalagem da ESPM

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar)
divulgou esta semana a revisão feita no artigo 36 de seu estatuto e
criou o chamado Anexo U. Ambos tratam de questões que envolvem
sustentabilidade e têm a finalidade de definir com mais detalhes as
ações de fiscalização de anúncios publicitários que envolvam assuntos
de ordem socioambiental. Segundo a diretoria do Conar, o ônus, em
caso de irregularidade, ficará com quem assina o anúncio.

Não devemos
nos deixar levar
por conceitos
errôneos que
pregam que
a embalagem
é uma ameaça
à sustentabilidade
do planeta

“EduardoeMônica—ofilme”
ocupouasegundaposição
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