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A cerveja dos Simpsons apela
aos céus para estrear no Brasil
Naiara Bertão
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prio site para divulgar a marca.
No Facebook, o perfil da Duff
Brasil já tem mais de 10 mil fãs.
Isso antes de a campanha ter início, destaca o executivo.

Conteúdo

Kaczynsky diz que já era esperado certo alvoroço em torno da
chegada da marca por aqui, mas
que precisariam de um bom conteúdo online para atrair os consumidores locais.

Já se imaginou um especialista
em praias, baladas, fazer amigos
e viagens? Trident lançou uma
campanha para preencher a
vaga de “profissional do verão”,
que levará R$ 10 mil para exercer
a função. O ganhador será
escolhido num concurso do site
www.profissionaldoverao.com.br.

Ele conta que os primeiros
passos da empreitada foram o
contrato de licenciamento, montagem da estrutura de produção e distribuição, organização
logística, armazenamento, controle de qualidade e a promoção
da marca. “Tivemos de vender a
ideia para os bares que receberiam a cerveja antes mesmo dela existir”. Hoje a Duff brasileira
é fabricada pela Saint Bier, de
Santa Catarina. ■

O site comparador de preços
Zoom escalou o rapper Emicida
contra a dupla de repentistas
Caju e Castanha para um duelo
de rimas em sua nova campanha.
Em três dias, o vídeo já tem mais
de 200 mil acessos e está atrelado
a um concurso para escolher
o verso que encerrará a canção.

WPI nomeia sócio da
The Group em sua gestão
A Worldwide Partners (WPI),
maior rede mundial de agências
independentes, nomeou o
sócio da The Group, Fernando
Guntovich, para vice-presidência.
Os parceiros da WPI no Brasil
são The Group Comunicação
e Heads Propaganda.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.
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NO MUNDO DIGITAL

Brahma e Guaraná Antarctica se destacam na web

VAIDADE INFANTIL PARA A MELISSA
Fotos: divulgação

A Brahma Futebol é líder de
engajamento nas redes sociais em
fevereiro, segundo o indexSocial,
índice criado pela Espalhe
Marketing de Guerrilha que analisa
a audiência e o engajamento das
marcas no Facebook, Twitter e
Youtube. Em segundo e terceiro
lugares estão Habib’s e Brahma
(institucional). No ranking
de audiência, o perfil do Guaraná
Antarctica é líder, seguido por Skol, Brahma Futebol, L’Oréal, Claro
Brasil, Hotel Urbano, Trident Brasil, Halls, Nike Futebol e Smirnoff.
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Em 1984 nascia a versão infantil das sandálias
Melissa, da Grendene. Para comunicar
a chegada do produto às “consumidorinhas”,
o publicitário Washington Olivetto e sua então
estagiária Camila Franco, da agência DPZ,
apelaram para a rebeldia, cinismo e vaidade.
O primeiro comercial apresentava “A Melissinha
que vem com a pochetezinha”, e inspirou
o sapato da Xuxa, lançado mais tarde.

COM A PALAVRA...
...SELMA FELERICO
Professora de comunicação
na pós-graduação da ESPM

Zoom lança campanha
promocional na web

Conrado Kaczynski, sócio da
Duff Brasil: ações direcionadas
para fidelizar consumidores
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Para celebrar o St Patrick’s Day,
dia 17 de março, os rótulos da
cerveja Duff Beer vão mudar. Serão pintados de verde para comemorar o dia do santo padroeiro da Irlanda - os devotos usam
verde para homenagear o santo
que usava um trevo de três folhas para evocar a Santíssima
Trindade. Mas, à margem coissas santas, a ação trata mesmo
da primeira grande investida de
marketing da bebida no Brasil.
Famosa por ser a cerveja preferida de Homer Simpson no seriado Os Simpsons, a Duff Beer
chegou ao Brasil em novembro
e promete fazer barulho. “A
ideia é ficar em sintonia com o
universo do nosso público, que
é bem específico”, afirma Conrado Kaczynsky, sócio da Duff
Brasil. “A Duff é uma marca que
se identifica com um consumidor inteligente, espontâneo,
criativo e inovador.”
Para estreitar os laços com esse público, a estratégia da Duff é
utilizar as redes sociais e o pró-
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Rodrigo Capote

Trident quer contratar
“profissional do verão”

foi o investimento do Grupo
Petrópolis em marketing no ano
passado. A dona da marca de
cerveja Petrópolis e do
energético TNT acaba de assinar
contrato com Felipe Massa e com
a Ferrari, em um contrato que vai
até 2014 para estampar a marca
TNT. É mais um lance na guerra
do mercado dos energéticos.

KARINA RIBEIRO
Diretora de contas do escritório
de São Paulo da agência David

A David, nova agência
independente do Grupo
Ogilvy, acaba de contratar a
publicitária Karina Ribeiro para
a direção de contas do escritório
em São Paulo. Nos últimos dois
anos, Karina estava morando
em Portugal. Em seu currículo
estão oito anos na Ogilvy Brasil,
quando se dedicava à área
de atendimento local, regional
e global, da conta da Unilever.
A David foi criado no ano
passado e é dirigida por
Fernando Musa, Gastón Bigio
e Anselmo Ramos.

UMA RELEITURA DO
CORPO E DO CONSUMO
FEMININO NO SÉCULO XXI
Atualmente o corpo representa
a principal estrutura simbólica
feminina, tornando-se uma
escrita altamente reivindicada
e fundamentada no imperativo
de transformar, modelar
e se colocar no mundo.
Ele passou a ser uma construção
social, apresentando-se como
um empreendimento a ser
valorizado da melhor maneira
possível, à mercê de seus
sentimentos estéticos.
O discurso midiático legitima
novas marcas corporais,
na medida em que produtos
e serviços são lançados,
relacionando o corpo a uma
imagem perfeita a ser
perseguida pela mulher.
Para muitos é essencial
administrar seu corpo, como são
gerenciados seus patrimônios.
Os anúncios publicitários
mostram o discurso de sucesso
das pessoas que mantêm o corpo
jovem e passam a fazer parte da
memória afetiva do consumidor.
No Brasil, a preocupação estética
estabeleceu-se de maneira
definitiva no século XX. De acordo
com uma pesquisa nacional de
2010, jovens magras preferem
perder peso para conquistar
um corpo considerado ideal.
Foram aplicados 2.442
questionários, por estudiosos da
Universidade de São Paulo (USP)
e da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), a estudantes
de 37 universidades do País
e constatou-se que 64,2%
das jovens estão insatisfeitas
com a aparência e que
o padrão almejado não
é o saudável, mas o magro.
Nota-se um excesso de saberes
e modos de tratar o corpo
e a beleza feminina. O poder da
informação propaga-se em forma
de carinho e atenção, mais que
uma solução saudável. Repetindo
as palavras de Paul Valéry,
“A pele é o mais profundo”.

