
A versatilidade de Max de Cas-
tro, compositor, produtor, can-
tor e - queira ou não, esse é o es-
paço mais importante de seu
currículo - filho de Wilson Simo-
nal, acaba de ganhar mais um
desdobramento. Ele passará a
contribuir para as trilhas de
campanhas do setor. Max asso-
ciou-se à produtora Sonido,
que foi rebatizada em São Paulo
de Sonido + Na Cena por conta
de outra nova parceria: com o
estúdio Na Cena, um dos maio-
res da América Latina.

Max junta-se a Lucas Du-
que, da Sonido, e Herbert Mo-
ta, do Na Cena. O motivo da
junção de forças é o palco pro-
pício da indústria para os próxi-
mos anos. “Queremos avançar
muito em São Paulo”, diz Lu-
cas, que já arquiteta e executa
planos ambiciosos de cresci-
mento para este ano. “Estamos
contratando um super atendi-
mento, e vamos voltar nossos
esforços para ganhar mais mer-
cado.” Uma das rotas que o
som do projeto deve girar é em

torno das mudanças da tecnolo-
gia. “Temos estudado a música
em novas plataformas e manei-
ras de uni-la à publicidade”.

Uma das obras mais elogia-
das do artista polivalente é seu
CD homônimo, de 2005. De lá
para cá, Max também produziu
o irmão, Wilson Simoninha, e

concebeu shows especiais e ho-
menagens. “O Max traz uma
bagagem de produção refina-
da, sofisticada, que pensa nos
detalhes”, elogia Duque. “Isso
é super importante, já que sem-
pre foi a filosofia da Sonido:
pensar a publicidade de forma
artesanal”. ■

A assinatura do músico Max
de Castro chega à publicidade

Marketing promocional
x promoção de vendas

JenniferLopezéestreladaHarmanKardon

Marketing promocional é muito diferente de promoção
de vendas. A palavra marketing diz tudo quanto ao dife-
rencial, ou seja, há de se estudar, pesquisar e entender as
necessidades do consumidor sobre qual tipo de técnica
promocional fará com que ele se decida ou não por uma
promoção. Muitos acreditam que somente a premiação é
suficiente. Compreende-se que o consumidor apresenta
comportamentos de compra diferenciados e que leva em
consideração diversos aspectos mercadológicos importan-
tes, tais como marca, comunicação, os diferentes pontos
de contato e, por fim, a promoção.

Se uma empresa deseja realizar uma atividade promo-
cional, seria ótimo que fizesse uma pesquisa com os seus
consumidores. Não é por um simples concurso, sorteio,
vale-brinde, desconto ou bonificação que se colocam de
prontidão para participar da atividade promocional. Ho-
je, a promoção se tornou uma ferramenta tão complexa e
importante para as empresas, que algumas têm dúvidas a
respeito das técnicas que deverão investir na obtenção do
retorno almejado. As pressuposições são várias e as apos-
tas, inúmeras para que essa ou aquela atividade promocio-
nal atinja as metas estabelecidas.

Com o advento da internet, diversas modalidades estão
por aí navegando e dando
ao consumidor a sensação
de que vale a pena. E sim,
muitas delas são de fato
oportunidades irrecusá-
veis. Mas, ao mesmo tem-
po, a leitura feita de uma
enormidade delas é que o re-
torno vindo do investimen-
to foi aquém do esperado.

Quando há uma quantia
de atividades promocionais
no mercado, o consumidor
analisa e escolhe aquela que
melhor o atende e a mais di-
ferenciada. Por que não a
mais criativa? Para tanto,

um planejamento minucioso na fase da pré-campanha é
fundamental para fazer com que a campanha seja primoro-
sa desde a sua implantação até a aferição dos resultados.

Receitas para o sucesso? A equação é tão complexa que
já existem empresas especializadas em inteligência pro-
mocional, para tentar definir qual a melhor estratégia.
Afinal, deve-se preservar aquilo que tem de melhor: a
sua imagem. Uma promoção precisa somar esforços, dan-
do à mesma valor agregado e diferencial competitivo, pa-
ra que o consumidor perceba e sinta-se sensibilizado e
motivado pela aquisição do bem, ainda que seja de consu-
mo de massa.

A cadeia de processos envolvendo o marketing promo-
cional vai desde a criatividade, a premiação, a mecânica
escolhida, a operacionalização, assim como uma análise
bem-feita na legislação promocional e na confecção de re-
latórios que retratem exatamente a pós-promoção, com
as análises quantitativas e qualitativas do que de fato ocor-
reu durante a campanha promocional.

Deveremos substituir a promoção de vendas por pro-
mover as vendas de maneira integrada, segundo os precei-
tos da marca e seus objetivos estratégicos com todos na
empresa comprometidos com os resultados. ■

WORKSHOP
● De 6 a 10 de fevereiro, Pascal
Portanier, consultor de empresas
como Laegerfeld, Lancôme
e L’Oréal, fala de estratégia
de marketing no Seminário
sobre Gestão de Marcas de Luxo.
O evento ocorre no Quality
Suites Vila Olimpia, em São Paulo.

dpaiva@brasileconomico.com.br

A bela cabeleira de
JulianaPaes inspira,
estrela e, claro, faz
bonito na campanha
e a nova temporada do
reality showPor um Fio,
do canal a cabo GNT.
Criada pela agência
Kindle, a campanha
tem ampla cobertura
nacional, e estará
estampada em revistas
mensais, semanais,
jornais cariocas
e paulistas, além
de bancas, painéis,
shoppings, metrôs e
chamadas nos canais
Globosat. Nas peças,
Juliana brinca com um
secador como se fosse
uma arma. Faz sentido,
já que o programa,
capitaneado por ela,
vai levar 12 cabelereiros
à uma competição de
arrepiar o cacheado.
A estreia é no dia 13.

Kevork Djansezian/AFP

A promoção
se tornou uma
ferramenta tão
complexa e
importante que
algumas empresas
têm dúvidas
a respeito das
técnicas que
deverão investir

JULIANA PAES “POR UM FIO” NA GNT CLAUDIO MELLO
Professor de Graduação
e Pós-Graduação de
Merchandising e Marketing
Promocional da ESPM

LucasDuque
(àfrente),Maxde
Castro (meio)e

HerbertMota(atrás)

Jennifer Lopez é de parar o trânsito. Não por acaso, a atriz e
cantora foi escolhida pela Harmnan Kardon, divisão da Harman,
empresa de áudio e soluções integradas de som, para mostrar que
seus equipamentos fazem o mundo tremer. A campanha internacional
chega ao Brasil este mês, e será veiculada em todo território. O slogan
é “Beautiful Sound”, ou seja, um belo som, e lembra a sofisticação
das campanhas internacionais para as grandes marcas de perfume.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 05 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.
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