
O profissional João Batista
Cabral de Melo retorna

à Paim Comunicação para
assumir a recém-criada diretoria
de marketing & negócios da
agência. Melo estava há cinco
anos na Grendene, onde atuou
como gestor de marketing do
segmento masculino, e tem
passagens por Nestlé e Unilever.
A volta do profissional é mais
uma iniciativa da agência dentro
da estratégia de crescimento
esperado para os próximos anos
e que já incluiu novos clientes
e mudança para uma nova sede.

●

Da sua sede na capital paulista, a
agência Taterka tem realizado
trabalhos que chegam a 18 países
da América Latina. A expansão
dos trabalhos na região é fruto
do atendimento a clientes que
mantém uma comunicação unifi-
cada no mercado latino-america-
no, como são os casos da rede de
fast-food McDonald’s, da fabri-
cante de cosméticos Natura e a
companhia aérea Lan.

“Essa atuação tem a ver com o
momento pelo qual passa o Brasil,
que tem aumentado sua impor-
tância na região”, afirma Eduar-
do Simon, sócio e diretor de ope-
rações da Taterka. “O primeiro
passo para as empresas estrangei-
ras que vêm para a região é abrir
um escritório no país”, comenta.

A criação das peças é feita na se-
de da agência em São Paulo e a em-
presa conta, quando necessário,
com parceiros em outros países
para realizar pequenas adapta-
ções nos anúncios desenvolvidos
para o exterior. Essa atuação le-
vou a agência a desenvolver o Ta-

terka Network, ferramenta onli-
ne de gestão e controle de conteú-
do criado para facilitar as conver-
sas com os clientes. O sistema en-
trou em operação no ano passado.

“Consolidamos nossa atuação
na América Latina em 2011 e essa
ferramenta tem sido um grande
diferencial no relacionamento
com nossos parceiros”, diz Si-
mon. Para o McDonald’s, por
exemplo, a Taterka é a responsá-
vel pela criação de embalagens,
papéis de bandeja, peças de inter-

net e ações em pontos de venda
em 18 países da região. “No Mé-
xico o consumidor encontrará a
mesma comunicação que aqui.”
Este ano, a agência projeta cres-
cer até 25% sobre 2011, quando
atingiu um faturamento de R$
840 milhões, segundo dados do
Ibope Monitor. Se manter o rit-
mo dos últimos meses a meta de-
ve ser atingida, já que a agência
conquistou recentemente a con-
ta da Porto Seguro para a área de
serviços avulsos. ■
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PagamentoDigital fechaparceriacomdoisbancos

Campanhamostranovo
posicionamentodaDicico

Como avalia o resultado do
lançamento do Ovo de Páscoa
da Skol para a marca?
Foi muito positivo, pois criará um
novo significado para este
mercado e acredito que muitos
comprarão pela curiosidade de
experimentar um novo significado.
Foi uma boa sacada que reforçará
ainda mais a imagem inovadora
da marca e da empresa. Este é um
trabalho que a Skol vem trazendo
para o mercado há alguns anos.
Eles criaram a primeira cerveja
em lata, depois criaram o latão,
o litrão e outros. É a segunda
marca de cerveja mais vendida
no mundo, o que comprova
que a inovação traz resultados.

Não há o risco de esta ação
sofrer restrições por aliar uma
marca de cerveja a um produto
que é desejado por crianças?
Do ponto de vista da inovação,
não vejo riscos de haver restrições.
O Ovo da Skol foi gerado a partir da
junção de dois significados, gerando
um terceiro totalmente diferente:
o ovo, significando a vida e a
tradição pascal, e a cerveja, muitas
vezes presente entre os adultos
nos almoços de Páscoa.
O significado diferente trazido pelo
produto combina os outros dois,
surpreendendo a todos. Por este
motivo, repercutiu desta forma.
Isso é o que chamamos de
inovação radical de significado.

Há exemplos de inovações
semelhantes no mercado?
Quais foram os resultados?
Muitos produtos foram
repaginados pela inovação radical
de significado. Não se trata de
atuar em outro segmento, mas sim
de buscar novos significados.
O video gameWii, da Nintendo, por
exemplo, mudou o significado dos
estáticos videogames; os utensílios
domésticos da Artemis, em forma
de bichinhos, na Itália, fizeram para
os adultos o papel que os ursinhos
de pelúcia faziam para as crianças.
É uma estratégia empresarial
de inovação de grande sucesso
e o produto da Skol, apelidado
de redondinho, terá este sucesso.

Ferramenta de pagamentos
on-line da Buscapé Financial
Services, o Pagamento Digital
fechou parceria com os bancos
Banrisul e HSBC. Com o acordo,
os consumidores poderão
efetuar suas compras através
de transferência bancária pelas
empresas em lojas virtuais
do país. O grande diferencial do
Pagamento Digital é oferecer
aos usuários a possibilidade de realizar suas compras pela internet
sem ter a necessidade de criar contas e senhas para cada loja virtual.

Fiat lançasérieespecialdo
Doblò inspiradaemfilme

US$ 700
mil

por dia é o preço do espaço
publicitário do Facebook, segundo
informações do Ad Age Digital.
O valor corresponde a uma venda
casada, cujo preço para anúncios
corresponde a US$ 550mil do
total e uma nova peça lançada há
ummês e que aparece quando
as pessoas fazem logout da página
custa cerca de US$ 150mil.

“Umaboa ideia”quepermaneceatualhá35anos

SantosFCganhafilme
sobreocentenário

Assinada pela QG Propaganda, a
nova campanha da rede varejista
de materiais de construção Dicico
entra em veiculação essa semana
para mostrar a nova comunicação
da companhia. A linguagem
utilizada visa aproximar a rede
dos clientes e a ação leva
a assinatura “Por você”.

Novo diretor de marketing &
negócios da Paim Comunicação

Patrocinadora do filme Xingu,
que estreia no dia 6 de abril,
a Fiat colocará no mercado uma
série especial do Doblò Adventure
inspirada no longa dirigido por
Cao Hamburger. O novo modelo
será apresentado em primeira
mão hoje durante a pré-estreia
do filme, em São Paulo.

Sócio-fundador da
consultoria PieraccianiFotos: divulgação

O filme “Santos, 100 anos de
Futebol Arte” mostrará toda a
trajetória do clube que comemora
seu centenário este ano.
Produzido pela Canal Azul, e com
coprodução da ESPN e do Grupo
Bandeirantes, a pré-estreia do
longa ocorre hoje em São Paulo.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Aassinatura“Umaboa ideia”criadanofinal dosanos 70
para aCaninha51,da CompanhiaMüllerdeBebidas,fez
tantosucessoqueapareceatéhojenasaçõesda marca
eaexpressãopassouaserutilizadatambémemreferência
aonúmeroquedánomeaoproduto.Aideiaédaagência
Lage,Magy,Stabel&Guerreiro,queconquistouaconta
em1977 e seguiuproduzindoasaçõespara amarcapor23
anos.Oúltimo comercialcriadofoiem2000etevecomo
protagonista a jovematrizMariaFernandaCândido,
quediasdepoisficaria famosacomanovela TerraNostra.
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Taterka consolida atendimento
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Text Box
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