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Yahoo! reforça seus serviços
para publicidade no país
ed

Fábio Suzuki

...LUIZ CLÁUDIO TAYA
Diretor de marketing da Schincariol
Fotos: divulgação
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do”, diz Brian Silver, vice-presidente de plataformas de publicidade da Right Media, especializada em sistema de gerenciamento publicitário e que foi adquirida pelo Yahoo! por US$ 680 milhões em 2007. A negociação foi
uma resposta à compra da DoubleClick pela rival Google, ocorrida no mesmo ano.
Para reforçar os serviços no
país, o executivo da Right Media
foi um dos palestrantes do IAB
Brasil, evento que ocorreu ontem
voltado para profissionais de marketing e mídia cujo tema aborda-
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Maria Rita, filha da eterna
“Pimentinha”, foi escalada —
e não poderia ser diferente —
para a nova campanha que
divulga o projeto Nivea Viva Elis,
uma homenagem que lembra
os 30 anos da morte
de Elis Regina. Quem assina
é a agência Draftfcb.

COM A PALAVRA...

Um filme para a parceria
do Kuat com a Som Livre
Brian Silver, da Right
Media: reforço do
Yahoo! na venda de
publicidade on-line

ar

De olho na comercialização de
anúncios para o meio que mais
cresceu em 2011 no mercado brasileiro, o Yahoo! pretende reforçar no país suas plataformas na
área que visam dinamizar, aumentar e dar mais confiabilidade
às negociações envolvendo agências de publicidade, anunciantes
e empresas de mídia online. As
ferramentas disponibilizadas pela multinacional americana de
serviços para a internet são o AdNetwork, que visa aumentar e
qualificar a rede de interessados
na venda de publicidade, e o AdExchange, cujo benefício é a maior
facilidade de compra e venda de
anúncio entre os envolvidos.
Segundo dados do Projeto Inter-Meios, a internet faturou R$
1,4 bilhões em 2011, sendo o
meio com a maior alta em relação ao ano anterior com 19,6%
de aumento. “O Brasil tem sofisticado sua mídia com novas tecnologias e soluções para o meio,
e nós queremos oferecer o que temos de melhor para esse merca-
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Rodrigo Capote

Elis Regina por Maria
Rita, para Nivea

é o número de brasileiros que
estão interessados em comprar
tablets, de acordo com pesquisa da
agência de publicidade on-line
Navegg. Segundo o levantamento,
o número aumentou 36% a cada
10 dias nos meses de janeiro e
fevereiro deste ano. Quanto ao
perfil do público, o estudo mostra:
é homem, jovem e graduado.

do foi exatamente os benefícios
da utilização das plataformas AdNetwork e AdExchange.
“São serviços que facilitam
na distribuição da verba destinada para a mídia e aumenta o número de interessados em fazer
negócios”, comenta André Izay,
diretor-geral do Yahoo! Brasil.
Uma mostra do potencial do
mercado brasileito é que hoje a
média mensal de visualizações
publicitárias online no país é de
até 12 bilhões, enquanto que nos
Estados Unidos a média por dia
chega a 14 bilhões. ■

Vai ao ar semana que vem um
filme que divulga a parceria entre
a Coca-Cola e a Som Livre para a
marca Kuat. Na ação, o produtor
musical João Brasil não só realiza
o mix de vozes de diferentes
ritmos musicais, entre eles do
cantor pop Latino, como também
aparece nas cenas como DJ.

Curso para redatores terá
apoio de três agências
As empresas BorghiErh/Lowe,
Lew’Lara/TBWA e Z+ apoiarão
pela primeira vez a Escola de
Redatores, projeto do publicitário
Marcos Ferraz. O curso tem
como função resgatar práticas
essenciais à área que se perderam
com as evoluções do mercado.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 27
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Ações para o desodorante Impulse marcaram época

Mulheres gastam 20% mais em compras na rede
Uma pesquisa realizada pelo
instituto Insper apontou que
as mulheres gastam, em média,
20% a mais que os homens em
compras on-line. De acordo com
o levantamento, o gasto médio
mensal do público feminino ficou
em R$ 208, enquanto a despesa
masculina atingiu R$ 167.
A pesquisa também constatou
que as mulheres são mais ativas no
chamado ‘boca a boca’ através da rede, hoje considerada uma importante
ferramenta para a divulgação de informações sobre produtos e serviços.
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De agosto de 1976 a março de 1985, a agência Lintas foi
responsável pela criação de 12 filmes que divulgaram
o desodorante Impulse. Marcou época, pois era o
primeiro desodorante feminino body spray do mercado.
Com a assinatura “Impulse. Só não protege você de
um grande amor”, as produções eram protagonizadas
por jovens mulheres que seduziam os homens
pela fragrância do produto, cuja embalagem tinha
uma borboleta para representar o sexo feminino.
As cenas eram filmadas com muitas flores como cenário
e faziam alusão aos diferentes perfumes da linha.
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FELIPE ALMEIDA
Sócio e vice-presidente
de negócios da agência WE

Felipe Almeida novo sócio
da agência WE, ao lado
de Piero Motta e Fábio Rosinholi.
Ele assume a vice-presidência
de Novos Negócios e chega
no momento em que a empresa
conquista a conta da Multi
Holding, controladora das redes
de franquias Wizard Idiomas,
a Skill, a Alps, a People, a Bit
Company, o Yázigi, a Smartz
School e a Quatrum English
Schools. Almeida já trabalhou
na Editora Caras e permanece
como sócio ativo da MIX Brand
Experience, agência de BTL.

Quais serão as ações para a
marca Devassa este ano?
Tivemos um ótimo retorno com
a ação de carnaval e a escolha
da “Garota Devassa” por Hugh
Hefner — representado por
seu filho Cooper Hefner —, que
anunciou a vencedora Juliana
Salles diretamente do Espaço
Devassa na Marquês de Sapucaí.
E na terça-feira de Carnaval,
estreamos o terceiro filme
da ação que contou com os
humoristas Leandro Hassum
e Bento Ribeiro, que encerrou
a primeira etapa. Na segunda
fase, apostaremos na “Garota
Devassa” e a ideia é aproveitá-la
em filmes, materiais de ponto de
venda e ações ao longo de 2012.

Quais os resultados das ações
realizadas até o momento?
A marca está muito bem
posicionada no mercado e
abriu novas oportunidades
para a Schincariol como o maior
número de pontos de vendas
no eixo Rio/São Paulo. E hoje a
marca está presente no Nordeste
e Sul do país e posso assegurar
que a receptividade do público
cervejeiro tem sido excelente.

Qual o market share da
marca? Esse índice tem
evoluído nos últimos anos?
A marca registrou crescimento
de 47% nas vendas e alta de 59%
em seu faturamento entre 2010
e 2011, segundo dados internos
de pesquisas. Levando-se em
conta que o mercado de cervejas
anotou uma retração de 2%
neste período, o estudo mostra
números bastante positivos
para a empresa. São resultados
expressivos para uma marca
muito jovem, que tem apenas
dois anos de mercado. É um
tempo muito curto para exigir
um ganho maior, ainda mais em
um segmento muito competitivo.

As cervejarias terão
ações específicas? Haverá
novos locais este ano?
A Cervejaria Devassa conta com
um planejamento específico. Em
2011 abrimos 7 bares e a previsão
para 2012 é de mais 12 unidades.

