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Visa dá o pontapé inicial nas
ações para os Jogos Olímpicos
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...MÁRIO CASTELAR
Professor do Centro de Inovação
e Criatividade da ESPM
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A fabricante de biscoitos Arcos
estará na temporada deste ano
da Stock Car com patrocínio na
equipe Officer ProGP através da
marca Break’UP. Com uma verba
de R$ 300 mil, a marca estará
em carros e uniformes, além
do direito de imagem dos pilotos
para serem utilizadas em ações.
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A WMcCann será a responsável
por toda a comunicação voltada
para os Jogos Olímpicos Rio-2016
do Bradesco, patrocinador local
do evento esportivo. A agência
levou vantagem na disputa
com outras quatro empresas
de publicidade: AlmapBBDO,
Neogama/BBH, Y&R, e Ogilvy.

COM A PALAVRA...

Arcor entra na Stock Car
com a marca Break’UP
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como essa é sempre gerar negócios que, no nosso caso, é a
maior utilização de nossos produtos”, afirma Luís Cássio de
Oliveira, diretor-executivo de
marketing da Visa do Brasil.
No país, devem ser veiculados ainda outros dois filmes
até o final dos Jogos Olímpicos, que ocorrerá entre os dias
27 de julho e 12 de agosto. Entre eles está um comercial que
irá ao ar na segunda semana de

ar

Patrocinadora oficial dos Jogos
Olímpicos de Londres deste
ano, a empresa de cartões Visa
começa a colocar em campo sua
campanha publicitária tendo o
evento esportivo como tema.
Nos últimos dias, foram filmadas em São Paulo as primeiras
cenas do comercial que terá como protagonistas a dupla campeã mundial de vôlei de praia
Alison e Emanuel, que são patrocinados pela marca. O filme será veiculado apenas durante as
Olimpíadas, mas outras iniciativas como promoção e anúncios
já estão na mídia.
A produção com os atletas será uma adaptação ao tema olímpico da campanha “Amigos”,
que tem cenas bem humoradas
com a frase “Posso te dizer uma
coisa? Pagar com Visa é muito
melhor”. Para a assinatura das
peças divulgadas no país, a empresa fará uma adaptação do slogan global “Go World”, que ainda não foi definido.
“A intenção com uma ação
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WMcCann terá a conta do
Bradesco para Rio-2016

é o número de fãs que a Giuliana
Flores tem em sua página na
rede social Facebook. Segundo
a empresa, que se autodenomina
como a “maior floricultura
on-line do país”, 20% das
pessoas mantêm contato direto
através de pedidos, conversas
e comentários sobre os produtos
na fan page da companhia.

abril para divulgar uma promoção da Visa que sorteará 20 pacotes de viagens para assistir o
evento em Londres com direito a acompanhante.
O tema olímpico também estará em todas as outras peças da
campanha que abrangem pontos de venda, mídia indoor e internet, além de ações interativas nas redes sociais. “As ações
digitais estarão muito fortes nessa campanha”, diz Oliveira. ■

VML inaugura nova sede
e conquista quatro contas
Agência digital do grupo WPP,
a VML inaugurou essa semana
sua nova sede em São Paulo tendo
a presença do CEO global, Jon
Cook. Na festa de inauguração,
foi comemorada também a
chegada de quatro novas contas:
Mobly, Kanui, Tricae e WestWing.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p.25
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NO MUNDO DIGITAL

Almap e a ação que virou moda para Havaianas

Site cita novas redes sociais para ficar de olho
O site escocês Mashable Social
Media listou em sua página esta
semana nove novas redes sociais
que devem fazer sucesso nos
próximos anos (ou melhor, nos
próximos dias). Um dos destaques
é o Path (caminho, em inglês),
aplicativo em que o usuário utiliza
como um diário de percurso
através de fotos, músicas, viagens
e informações, além de interagir
com amigos e familiares. As outras redes citadas na lista são Highlight,
Sonar, Banjo, Glancee, Localmind, Fancy, Forecast e Gogobot.
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De um produto em crise, que estava próximo de perder
a liderança após décadas de alta nas vendas, para um item
que hoje é conhecido em todo o mundo. Esse é o resultado
do trabalho realizado pela AlmapBBDO para a marca de
sandálias Havaianas, da São Paulo Alpargatas. A agência
conquistou a conta em 1994 e teve a responsabilidade
de mudar completamente a comunicação que por
vários anos esteve focada na qualidade do produto.
A saída da Almap foi mostrar as pessoas que
usavam Havaianas, sendo que o primeiro filme foi
protagonizado pelo ator Luiz Fernando Guimarães.
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FÁBIO FACCIO
Novo diretor de marketing
da Passaredo Linhas Aéreas

O executivo Fábio Faccio é
o novo diretor de marketing
e vendas da Passaredo Linhas
Aéreas. A missão do executivo
é compor a estratégia de
crescimento e rentabilização
da empresa. Antes de chegar
à companhia, Faccio passou
por Tam Linhas Aéreas, LAB —
Lloyd Aéreo Boliviano, Vasp e
Grupo Ancoradouro de Turismo,
somando 12 anos de experiência
na área. No cargo, o executivo
ficará responsável também
pelo relacionamento com
clientes e agentes de viagem.

Todo esse “diz que me diz”
sobre inovação deve deixar
o pequeno empresário
e o microempreendedor
muito preocupados.
Não bastassem os obstáculos
que dificultam a vida deles —
particularmente dos iniciantes —
agora ainda são exigidos a inovar.
E tome palestra, discurso
(até políticos se apresentam
como inovadores), planilhas,
entrevistas e artigos (como este).
Calma! Inicialmente é bom
lembrar que inovação não
se refere a uma coisa nova.
Inovação sempre existiu. Havia
restaurante delivery em Pompeia
(aquela cidade destruída pela
erupção do Vesúvio em 70 a.C.).
Foi inovando que chegamos
até aqui, das conversas via Skype
ao smartphone e às redes sociais.
As empresas inovam para
ajustar seus produtos e serviços
às mudanças de comportamento
das pessoas e às
disponibilidades tecnológicas.
Inovar não é difícil, não precisa
de gênios, pode ser feito
também com pouco ou nenhum
investimento. Trata-se de fazer
melhor o que se faz normalmente.
Se você é um pequeno ou
microempreendedor pergunte
a você mesmo (e peça às
pessoas que trabalham na sua
empresa que também façam isso)
como a empresa poderia fazer
melhor seu produto ou serviço.
Ah! Existem organizações
no Brasil, como o Sebrae,
que podem ajudar. Escolas que
ensinam gestão da inovação e um
conjunto de leis e regulamentos
de incentivo à inovação.
Uma dica? Fazer perguntas
óbvias, como fazem as crianças
e ter um propósito. Algo ligado
ao bem estar dos seus clientes.
Sua preocupação com o
bem estar deles vai trazer
as perguntas e encontrando
as respostas você terá
encontrado a inovação.

