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Ford traz ao Brasil ação
global para a nova Ranger

DM9DDB cria campanha
para a Cia Athletica
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COM A PALAVRA...
...RUI MOREIRA
Diretor de marketing
da Goodyear do Brasil

Z+ usa sósia de atores em
ação do Bradesco Prime
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A Studio Tesis recorreu ao
Facebook para selecionar novas
vozes para os comerciais que
realiza. Até o final de maio, a
produtora de som espera receber
duas mil candidaturas e fará ação
de guerrilha com a visita de um
“homem-sanduíche” nas agências.
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Produtora Tesis busca
talentos pelo Facebook

Há cinco anos e tem sido um
investimento importante para
a exposição da marca Goodyear.
É uma oportunidade de mostrar
as tecnologias que a companhia
emprega nos produtos que ela
desenvolve. As tecnologias
que estão nas pistas vão parar
nos veículos que estão nas ruas.
São os produtos que a gente
fornece no mercado. Além da
Stock Car, no Brasil, a Goodyear
patrocina a Nascar, nos Estados
Unidos. Também estamos
presentes em outras
categorias menores e locais
na Europa e Estados Unidos.
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aberta, peças para os meios digitais e ações regionais em rádios
e outdoors nos locais das feiras
que a marca estará presente. As
agências responsáveis pela ação
da Ford são JWT, Wunderman e
Aktuell (ativação e eventos).
“A ideia com essa campanha
de pré-lançamento é gerar interesse no público pela nova Ranger”, explica Grecco. Ele destaca também que a nova pick-up
da montadora ainda não tem data definida para chegar ao mercado brasileiro. ■

Há quanto tempo a Goodyear
patrocina a Stock Car?
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de lutadores do UFC, a montadora terá seu logo estampado
no cenário do programa e realizará um concurso com os competidores cujo vencedor ganhará uma pick-up Ford. A companhia estará ainda em dez feiras
de agronegócios pelo país e realizará um desafio nas mídias sociais denominado Ranger Challenge, que selecionará a melhor
resposta para a pergunta “O que
você faria com a nova Ranger?”
Como apoio às iniciativas, haverá filmes para a TV paga e

Para mostrar o tratamento vip das
salas Bradesco Prime, a Z+ recorreu
a atores de Hollywood para estrelar
as peças da nova campanha.
Os anúncios para revistas trarão
sósias de Johnny Depp e
Angelina Jolie e a frase “Você
não precisa ser astro de cinema
para ser tratado como astro”.

Além da exposição da marca,
estes eventos servem como
uma espécie de laboratório
para a empresa?
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A montadora americana Ford começa a divulgar no país campanha de pré-lançamento do seu
novo produto, a pick-up Ranger, que deve chegar às concessionárias até o meio deste ano. A
ação realizada no Brasil está alinhada à comunicação global da
companhia cujos principais conceitos são robustez e tecnologia.
A divulgação no mercado brasileiro terá três pilares para atingir seu público-alvo: patrocínio
ao reality show do UFC, participação em feiras de agronegócios
e ações nas mídias digitais.
“Com essas investidas conseguimos atingir os diferentes
consumidores”, afirma Maurício Grecco, gerente de Marketing da Ford. As ações que antecipam a chegada da nova Ranger consumirão até 20% da verba total prevista para o lançamento do veículo no país.
No reality show The Ultimate
Fighter Brasil (TUF), transmitido pela TV Globo e cujos vencedores passarão a integrar a lista

A rede de academia Companhia
Athletica lança campanha para
divulgar a Raí Training em
ação da DM9DDB. A nova aula
foi estruturada com base no
condicionamento de jogadores
de futebol e tem a parceria do
ex-jogador Raí e do preparador
físico da seleção, Carlinhos Neves.

é o salário estimado do jogador
Neymar, que na última sexta-feira
oficializou seu décimo patrocínio,
com a Volkswagen do Brasil.
Com um contrato que vai até 2016,
a montadora dividirá a imagem
do craque santista com as
empresas Santander, Red Bull,
Nike, Panasonic, Unilever, Claro,
Lupo, Tênis Pé Baruel e Ambev.

NO MUNDO DIGITAL

Ação de Rexona difundiu o “Sempre cabe mais um”

TAP expande conteúdos para dispositivos Android
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PARA LEMBRAR

VAIVÉM
Usual até os dias atuais, a popular expressão
“Sempre cabe mais um” fez sucesso em uma campanha
da Unilever para divulgar os sabonetes Rexona.
Criada pela agência Lintas, em 1967, a ação tinha como
objetivo atingir o público feminino, e mostrava nas
peças ambientes lotados onde os ocupantes chamavam
uma mulher que estava do lado de fora. Na assinatura,
aparecia a famosa frase “Sempre cabe mais um
com Rexona”. Sempre com o mesmo conceito,
os primeiros anúncios foram publicados na mídia
impressa e depois explorados em canais de TV.
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LEO DE BIASE
Novo gerente de marketing
da Nvidia no Brasil

Com 14 anos de experiência
nas áreas de Tecnologia
e Games, o profissional Leo
De Biase é o novo gerente de
marketing no Brasil da Nvidia,
especializada em processadores
que são utilizados em produtos
como smartphones, tablets
e computadores. Formado em
Administração de Empresas
pela Universidade Mackenzie,
De Biase acumula passagens
por LevelUp! e Bigpoint Brazil,
além de participar de grandes
projetos internacionais como
o WCG (World Cyber Games).
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A companhia aérea de origem portuguesa
TAP reforça a estratégia em novas
tecnologias com a expansão da oferta
de conteúdos e funcionalidades para
dispositivos Android. Com o aplicativo,
os clientes terão acessos, por meio de
seus celulares, a check-in, informações
sobre horários de voos, partidas
e chegadas, consultas de preços,
inscrição no Programa Victoria e
informações sobre destinos. O serviço
já estava disponível aos usuários dos
aplicativos IOS Apple (iPhone e iPad).
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Sim. A corrida de alta velocidade
é um tipo de categoria que
exige muito do produto, no caso
o pneu. Aprendemos com estas
exigências e desenvolvemos
produtos para suportar as
necessidades das pistas como,
por exemplo, alta velocidade,
temperatura e frenagem.
A Stock Car é o nosso laboratório
ao vivo. Colocamos os produtos
em uso, fazemos os testes e
corremos atrás de inovações.

Quanto foi o investimento
para a temporada 2012?
Temos uma política de não divulgar
as verbas da empresa. Mas o
desembolso tem sido de acordo
com que vínhamos prevendo em
relação à exposição de marca.
Nos aspectos de aceitação do
público e relacionamento com
clientes participar de um evento
como a Stock Car tem sido
muito bom. No camarote que
montamos na corrida no
autódromo de Interlagos, na
semana passada, levamos 150
pessoas. Cerca de 70% delas eram
clientes finais e o restante eram
revendedores de pneus e donos
de grandes frotas de veículos.
Foi uma grande ação de
relacionamento. Cíntia Esteves
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.

