
O redator João Resende é
o mais novo integrande da

equipe de criação do escritório
da F/Nazca no Rio de Janeiro.
Desde 2010, João estava na
Artplan e desenvolveu trabalhos
para Banco do Brasil, Sedex,
Estácio, Canal Viva, Domino’s e
Rock in Rio. A F/Nazca também
contratou Thiago Manhães para
ser diretor de arte. Ele começou
sua carreira em 2009 na Script,
atendendo Surfrider Foundation
Brasil, Universal Channel, CBN,
MetrôRio, Taco, Cultura Inglesa,
Rio Design, entre outros.

●

Fugir da propaganda com cara
de propaganda é a aposta da
agência VML para aumentar seu
portifólio de clientes. Segundo
Vitor Knijnik, vice-presidente
de criação da empresa, está ca-
da vez mais difícil conquistar o
internauta por meio da publici-
dade tradicional em sites, o que
tranforma o ambiente das redes
sociais um espaço importante
para as empresas entrarem e
conquistar público.

Em 2011, a VML fugiu do co-
mumpara mostraraos consumido-
res que a salsicha Perdigão não
combina só com cachorro-quente
e contratou o cantor Falcão para
dar dicas de receitas com salsichas
em um vídeo postado na rede.

O sucesso foi grande e o vídeo
já alcançou mais de 230 mil visi-
tas no Youtube. “Sabemos que se
o internauta tiver que optar por
um vídeo, ele sempre vai querer
ver aquilo que não é propaganda.
Nosso jeito foi trafegar em meio
ao conteúdo", disse Knijnik.

Hoje, cerca de 60% da recei-
ta da VML já vêm de projetos na
área digital e a empresa preten-
de continuar focando nessa
área em 2012. Entre os princi-
pais clientes estão Hoteis.com,
Groupon, Vivo, Perdigão, Colga-
te, Casas Bahia e Goodyear.

Knijnik acredita que o princi-
pal desafio para este ano é mostrar
aos anunciantes que as ações em
redes sociais são diferentes das tra-

dicionais feitas no ambiente onli-
ne por ser baseada na interação
pessoal e não na mídia de massa.
Para ele, prova disso é o uso co-
mum ainda de premiações e sor-
teios de brindes nessas platafor-
mas sociais. “Isso não é engaja-
mento, não é diálogo, é uma rela-
ção sustentada na base da recom-
pensa. Abre-se a fanpag (página
do Facebook) muito mais por obri-
gação que convicção”, afirma. ■
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DIGITANDO MARKETING

Marketing, marketing B2B,

marketing 3.0, marketing

social, marketing institucional,

marketing de guerrilha,

marketing promocional.

Em uma rápida olhada

no Google encontramos

milhares de definições.

Mas o que é marketing?

Ninguém é autossuficiente para

desenvolver todos os produtos

ou serviços; marketing nada

mais é que uma troca entre

um ofertante e um demandante

em um mercado e a palavra

marketing deriva desse mercado.

Convido o leitor a refletir:

de qual maneira a tecnologia

e as redes sociais mudaram

a forma de fazermos trocas?

As redes sociais, de fato,

permitiram o contato mais rápido

entre ofertante e demandante.

No marketing chamávamos a

opinião de alguém de marketing

boca a boca e esse parecer sobre

a experiência tida com algum

produto/serviço é relevante.

Um professor de marketing

que tive proclamava: “Uma boa

experiência é dividida com três

ou quatro pessoas; uma má,

com mais de dez”. O marketing

boca a boca, quando feito

de modo positivo e espontâneo,

é uma eficiente ferramenta

de promoção. As redes sociais

transformaram essas três, quatro

pessoas em milhões que têm

interesse em ler essas opiniões.

Mas, qual é o valor da opinião

de alguém que eu nem conheço?

Não vale nada. A dificuldade

de relevância do marketing

boca a boca em redes sociais

é complexa. Muitas empresas

não sabem receber uma crítica e

agem de modo reativo; por outro

lado, muitos usam comentários s

ó pelo prazer de “trolar” (agridem

gratuitamente porque têm uma

opinião divergente). Chegamos

ao “digitando marketing”,

um ambiente em que milhares

de opiniões estão à disposição,

mas perdemos em credibilidade

e qualidade de opiniões

acessíveis, vazias e inúteis.

Azul terá ‘promissárias’
emSalvador

15,4
milhões

de PCs foram vendidos no Brasil

em 2011. Segundo a IDC Brasil,

o número comprova a previsão de

um ano aquecido, principalmente

na competição entre marcas.

Segundo estudo Brazil Quarterly

PC Tracker, 55% das máquinas

são notebooks e netbooks e

45% são desktops. Do total, 70%

foram destinados às residências.

Liderançaquedágosto

Duracell teráRonaldo
eLuiza emSalvador

E chegou o Carnaval! Para

que ninguém se perca nesses

dias de folia, a prefeitura do Rio

de Janeiro lançou o aplicativo

para celular “Rio Guia Oficial”,

criado pela agência Grupo.Mobi,

especializado em marketing

móvel. O guia tem telefones

úteis dicas de compras, de

hospedagens, passeios, itinerários

de ônibus. O aplicativo também

oferece aos usuários uma seção exclusiva para os foliões, com roteiro

completo dos blocos de rua, bailes de carnaval e desfiles na Sapucaí.

A Brahma revitalizou o Centro

de Tradições Nordestinas em São

Paulo (SP), espaço de 27 mil m2

que recebe 100 mil pessoas/mês.

A Manga, agência contratada

para o projeto, escolheu

decoração simples, trocou

móveis e colocou um chapéu

nordestino na marca Brahma.

Patrocinadora do camarote

Cerveja & Cia, da cantora Ivete

Sangalo, a companhia aérea Azul

vai aproveitar o carnaval baiano

para promover a marca com

a presença de ‘promissárias’

— promoters vestidas de

comissárias. No evento, elas

sortearão passagens e descontos.

Professor de Graduação

em Marketing da ESPM
Fotos: divulgação

O encontro do ex-jogador

de futebol Ronaldo com Luiza

(que estava no Canadá) Rabello,

e a distribuição de latinhas de

energético em formato de pilhas,

serão as grandes atrações da

Duracell no camorote Expresso

2222, carnaval de Salvador (BA).

Daniela Paiva e Naiara Bertão

criatividade@brasileconomico.com.br

João integra equipe de criação

e Thiago é novo diretor de arte

“Nescau, a energia que dá gosto”. Foi com esse slogan
que a marca de achocolatados em pó conquistou
a liderança de mercado em menos de dois anos.
A campanha, criada pela agência JWT, foi lançado em
1971 e consagrou o copo com leite gelado com Nescau.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

João Resende e Thiago Munhões

PARA LEMBRAR

...ALAN KUHAR

Não vá para a rede por
obrigação, avisa VML

Editora: Eliane Sobral criatividade@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18, 19, 20 e 21 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.




