
A Red&White IT Solutions,
especializada em soluções

gerenciais de TI, anuncia a
chegada do executivo Mariano
Adsuara como novo diretor
superintendente da companhia.
Graduado em Engenharia e
Administração de empresas
com MBA em negócios, Adsuara
tem 28 anos de experiência,
somando passagens pela
consultoria M. Adsuara Global IT
Business, Elumini e Bradesco,
além de ter sido responsável
por toda a operação da
Stefanini para América Latina.

●

A fabricante japonesa de mate-
riais esportivos Asics pretende
ampliar até o final deste ano a
exposição de sua marca no mer-
cado brasileiro e busca um quin-
to esporte para incluir em sua es-
tratégia de comunicação. Com
forte presença em running (cor-
rida de rua), cuja liderança do
segmento é reconhecida pela
própria concorrência mesmo
não tendo um levantamento de-
talhado na área, a empresa tem
investido também em ações no
vôlei, handebol e tênis, este últi-
mo reforçado recentemente
com o contrato fechado com a
Confederação Brasileira de Tê-
nis (CBT) até 2016.

“Temos planos de entrar for-
te em outros esportes e pode-
mos ter alguma novidade até o
final do ano”, comenta Giovani
Decker, vice-presidente da
Asics no Brasil. A estratégia da
empresa abrange patrocínios a
entidades, clubes e atletas, além
da realização de eventos e expo-
sição na mídia por meio de pe-

ças publicitárias inseridas em re-
vistas, internet e pontos de ven-
da. Entre profissionais e juve-
nis, a marca trabalha com mais
de 100 atletas no país.

“Nossos contratos são de mé-
dio e longo prazo para ter a pos-
sibilidade de desenvolver um
projeto junto com o patrocina-
do, seja ele atleta, clube ou enti-
dade”, comenta Decker.

Da verba total de marketing,
70% ainda é inserida em seu

principal esporte, running.
Mas o executivo afirma que a
tendência é que essa percenta-
gem diminua.

Dentro da estratégia, um dos
destaques é a Golden Four, corri-
da que ocorre em quatro etapas,
e que este ano está em sua segun-
da edição. “Somos patrocinado-
res das maratonas de Nova York
e de Paris e usamos essa experti-
se para trazer um novo conceito
de corrida para o país”. ■
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CromoUpfazsucessocomfigurinhasvirtuais

ProXXimaStartUp terá
premiaçãode R$ 20mil

O que levou a revista Alma
Surf fazer uma campanha
para incluir o surfe na
Olimpíada em 2016?
A revista Almasurf tem em seu
DNA a proposta de tratar o surfe e
a praia com nobreza e preciosidade
e acreditamos que a melhor
maneira de valorizar o esporte é no
ambiente Olímpico. E o Brasil possui
as maiores condições para realizar
esse acontecimento, tanto pelo
bom momento vivido pelo país
como pela cidade do Rio de Janeiro,
a mais legítima em estereótipos e
tendências de cultura de praia, que
são exportadas para todo o mundo.
Além de ter números de praticantes
e mercado para estar nas
Olimpíadas, o surfe é um esporte
que vai rejuvenescer os Jogos como
pretende o Comitê Olímpico (COI).

O que é preciso para incluir
um esporte no evento?
Buscamos mais de 1 milhão de
seguidores e de assinaturas. Em
um número exclusivo, gerado em
uma pesquisa ainda não divulgada
pela ISA - International Surfing
Association, hoje são 35 milhões
de surfistas no mundo. No Brasil,
a estrutura do esporte é formada
por um modelo ortodoxo de gestão,
com as Federações estaduais
filiadas à Confederação, e que
tem a chancela do COI. Para o surfe
ser apresentado como esporte
nas Olimpíadas, precisamos de
um pedido formal da presidente
Dilma para o COI, com o apoio
do COB e do Ministro dos Esportes.

Que ações de marketing serão
realizadas para o movimento?
Lançamos o site oficial com
abaixo-assinado, twitter e facebook.
E um vídeo viral está em produção
e marcará o início da campanha
massiva, com mais ações pontuais.

Até quando irá essa iniciativa?
A iniciativa irá até conseguirmos
uma resposta. Uma das grandes
oportunidades será em abril de
2013 na Argentina em encontro
do COI. Nesse evento acontecerá
a eleição da cidade-sede dos
Jogos Olímpicos de 2020 com o
anúncio da cidade pelo presidente
do COI, Jacques Rogge.

Lançado há 15 dias, o videoalbum
da cantora Claudia Leitte já
vendeu mais de 50 mil videobits,
como são chamadas as figurinhas
virtuais. A iniciativa é da empresa
CromoUp, cujo diferencial para os
colecionadores é a possibilidade
de acessar vídeos inéditos da
personagem como bastidores de
shows e conteúdos exclusivos.
Com acesso e cadastro gratuitos,
o pacote com cinco videobits custa R$ 1 e pode ser adquirido em
combos a partir de R$ 5. No total, o videoalbum tem 75 páginas.

OiuneCléo Pirese MC
Créuem nova campanha

US$ 625
mil

será a premiação total do
Billabong Rio PRO, terceira
etapa do “WCT - ASP World
Champioship Tour”, campeonato
de surf que ocorre entre os dias
9 e 20 de maio no Rio de Janeiro.
Realizado pela GEO Eventos,
a disputa é a única da categoria
a na América Latina e deve
atrair mais de 80 mil pessoas.

GarotoBombril ficou26anosconsecutivosnoar

HoldingRaiaDrogasil
lançamarca institucional

Incentivar o empreendedorismo
e iniciativas de inovação entre
os novos talentos. Esse é o objetivo
do concurso ProXXima StarUp,
que têm abrangência nacional
com premiação de R$ 20 mil. O
vencedor será anunciado durante
o ProXXima 2012, que ocorre nos
dias 9 e 10 de maio, em São Paulo.

Fotos: divulgação

Novo diretor superintendente
da Red&White IT Solutions

A operadora Oi divulga a partir
dessa semana as vantagens do Oi
Cartão Ilimitado. Protagonizada
pela atriz Cléo Pires e pelo MC
Créu, a ação criada pela agência
NBS estará na mídia em filme
para TV aberta, anúncios para
mídia impressa, spots de
rádio e peças para a internet.

Publisher da revista Almasurf
Alexandre Rezende

A holding RaiaDrogasil lançou
sua marca institucional que foi
criada pela consultoria de design
e branding Cauduro Associados.
A nova identidade será usada
nas comunicações realizadas
com público interno, parceiros,
fornecedores e acionistas.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Umdosmaioresmarcosdapublicidadebrasileira,oGaroto
BombrilestreladopeloatorCarlosMorenonasceupara
renovarotambémfamososlogan“Mileumautilidades”.
Comacontahámenosdeumano,aagênciaDPZbuscou
umpersonagemdiferentedosgarotos-propagandas
daépocacujaimagemfosseidentificadacomopúblicoda
classeC.Apesardolançamentosemmuitoalardecomo
eradeseesperarparaumprodutodelimpeza,osucesso
dapeçafoirápidoelevouMorenoanovasinterpretações
natela por26anosconsecutivos,tendocriadoinúmeros
personagenscomoEnéasCarneiroeCheGuevara.
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Líder em running, Asics quer
aliar amarca a outro esporte
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