
Com 14 anos de experiência
no mercado, a profissional

Carolina Gimenes passa a ser
a nova diretora de operações
da XYZ Live, empresa do
Grupo ABC que atua nas áreas
de entretenimento, esportes,
moda, conhecimento e talentos.
No novo cargo, ela será
responsável pelos departamentos
de criação, planejamento,
negócios e produção, estando
à frente de uma equipe de
130 pessoas e respondendo
diretamente ao presidente
da companhia, Bazinho Ferraz.

●

Especializada na veículação de
conteúdos em ambientes in-
door, a Rede Elemídia pretende
aumentar sua receita publicitá-
ria em 45% este ano tendo como
principal pilar para a expansão e
a integração de suas atividades
com o Grupo Abril, que adquiriu
70% do controle acionário da em-
presa no final de 2010. Além de
projetos em sintonia com o gru-
po de comunicação, a empresa
visa expandir sua atuação no seg-
mento de shopping centers, cuja
expectativa é estar em ao menos
mais 20 centros de compras pelo
país até o final deste ano.

“É um segmento que perten-
ce a grandes grupos e estamos
nos aproximando deles”, afirma
Flávio Polay, vice-presidente
de Estratégia e Marketing da Ele-
mídia. Segundo ele, a expansão
no segmento de shopping ocor-
re após a empresa adequar sua
atuação ao tipo do estabeleci-
mento, que abrangeu a utiliza-
ção de telas maiores e novos con-
teúdos. “Isso mudou a percep-

ção dos visitantes de shopping
em relação ao nosso produto e
atraiu o mercado publicitário pa-
ra o meio”, comenta Polay.

Além dessa expansão, a Elemí-
dia reforçará este ano a partici-
pação em projetos conjuntos
com a Abril, como as presenças
na Casa Placar, estande que será
montado em Londres durante
os Jogos Olímpicos, e no hotel
Africa, do Grupo ABC, em Can-
nes. “Esses são alguns exemplos
de projetos integrados que esta-
mos fazendo”, diz o executivo.

De acordo com Polay, a Ele-
mídia tem mais de 50% de parti-
cipação do segmento Digital
Out of Home, que segundo da-
dos do Projeto Inter-Meios fatu-
rou R$ 178,9 milhões em 2011.
Mais da metade da receita da em-
presa é obtida através da veícula-
ção de conteúdos em edifícios co-
merciais, sendo seguido por shop-
pings e supermercados. Hoje com
8,2 mil monitores instalados, a
Elemídia pretende fechar o ano
com a veículação de seu conteú-
do em cerca de 10 mil telas. ■
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MapLink lança fanpagecomprestaçãodeserviço

Empresacustomizacapas
paracelularesetablets

Qual é o impacto das
redes sociais na utilização
do e-mail marketing?
E-mail marketing e redes sociais
têm funções complementares.
Nas redes sociais, é possível
iniciar conversas com todos
os clientes, quase que como
em uma mídia de massa, mas
bem segmentada, ao passo que
o e-mail permite uma conversa
particular com cada usuário.
Por exemplo, pode-se anunciar
uma promoção de um produto
por meio das redes sociais.
Quando o usuário demonstra
interesse, o e-mail permite
o retargeting dessa “conversa”.

O e-mail marketing sofreu
adaptações dentro das
estratégias por conta
das novas tecnologias?
O e-mail marketing é um canal
extremamente ativo e que, como
tudo no mundo digital, vem se
reestruturando e aprimorando
ao longo dos anos. Cada vez mais,
os consumidores e as marcas
prezam por segmentação e hoje
o e-mail marketing permite que
seja criada uma relação junto
ao público alvo das empresas.
E as evoluções da ferramenta
resultaram em segmentação,
respeito às boas práticas
de e-mail, relevância e bom
atendimento aos clientes.

Como avalia a presença
dessa ferramenta no futuro?
O que vemos de novidade é
que o mobile é uma realidade
e as peças de e-mail marketing
também podem ser preparadas
para a visualização nessas
plataformas. Isto por si só já é
muito relevante, pois permite ao
usuário perceber a mensagem
completa. O mobile oferece
um elemento adicional nesta
equação, que é, quando
permitido pelo usuário, saber
a sua localização geográfica.
Acreditamos que, dessa forma,
os investimentos passem
a ser baseados nessas novas
tendências e a relevância em
função do geoposicionamento
pode ser um exemplo disso.

Especializada em projetos de
localização e informações de
trânsito, a MapLink amplia
sua prestação de serviços aos
usuários com o lançamento
de uma fanpage no Facebook.
A página conta com diversos
aplicativos como “Trânsito
Agora”, “Tempos e Trajetos” e
“Mapas e Rotas”. As informações
de trânsito disponibilizadas pela
companhia estarão disponíveis para usuários de cinco capitais
brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Curitiba.

WMcCanncriacampanha
paraanovaChevroletS10

1 milhão
de downoads teve a versão
do Instagram para Android no
primeiro dia de seu lançamento
na loja de aplicativos do Google.
Segundo o blog Mashable,
mais de 430 mil pessoas se
inscreveram com antecedência
para receber o aplicativo que
até então era disponível apenas
para usuários do iOS, da Apple.

JinglemarcouaçãonatalinadoBancoNacional

DM9DDBseráaagência
daTAMnasredessociais

A empresa gaúcha Customic
lança no mercado diferentes
capas customizadas para tablets
e smartphones. As estampas
foram criadas por 12 artistas
plásticos de renome nacional
e internacional, como é o caso do
americano Joshua M. Smith, que
tem como clientes Nike e Adidas.

Nova diretora de
operações da XYZ Live

Para falar da capacidade de
carga de 1,3 mil kg da nova
picape Chevrolet S10, a WMcCann
criou um anúncio para chamar a
atenção do público. Será anexado
a jornais impressos um saco
plástico que comporta até 12 kg
com a frase “Tão útil que até o
anúncio foi feito para carregar”.

Presidente da VIRID, agência
de email marketing da ExperianFotos: divulgação

A partir de agora TAM Viagens
terá todas as suas ações
realizadas nas redes sociais
Facebook, Twitter e YouTube
criadas pela agência DM9DDB.
Entre os trabalhos estão
planejamento, monitoramento,
gestão e relacionamento.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Em uma campanha institucional do Banco Nacional
para o final de ano, um jingle criado por Edison Borges
de Abrantes saiu do campo publicitário e se tornou tema
natalino no país. A canção “Quero ver você não chorar,
não olhar pra trás nem se arrepender do que faz” surgiu
originalmente em 1971, quando o banco era atendido
pela agência JMM. Mas o filme mais famoso foi o último
da série, lançado em 1988 e criado pela MPM. Nele,
um garoto atravessa uma cidade de bicicleta e chega
atrasado para cantar com seu coral mas ainda consegue
entoar um agudo “pra você” que encerra a canção.
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Elemídia consolida integração
com a Abril para crescer 45%
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