
O executivo Jose Larrucea
assume a direção de

Marketing da Shoes4you,
especializada na venda de
sapatos femininos pela internet.
Formado em Comunicação pela
Universidade do País Basco
e mestre em e-Business pela
Universidade da Catalunha, ele
tem experiência de dez anos em
start-ups na Europa e América
Latina nas áreas de banda larga,
mobile e publicidade. Antes
de chegar à Shoes4you, atuou
no lançamento da empresa
de marketing Matomy no Brasil.

●

A Bunge Alimentos quer refor-
çar a marca de margarinas Delí-
cia no mercado com a renova-
ção das quatro versões que inte-
gram a linha com fórmulas
mais saudáveis e novas embala-
gens. Além das mudanças, a
companhia pretende diferen-
ciar a comunicação para os pro-
dutos no segmento com uma no-
va campanha que chega à mídia
neste domingo, 22, tendo a mu-
lher como foco principal por
seu grande poder de decisão de
compra para a categoria.

Com o conceito “Momento
Delícia”, os três filmes que inte-
gram a ação mostrarão cenas em
que as mulheres se satisfazem
pela superioridade ao homem,
como ter um marido barbeiro ao
volante. “É uma plataforma no-
va para a marca, de longo prazo
e que a fortalece frente aos con-
correntes”, diz Sergio Mobaier,
diretor de Marketing da Bunge.

Além dos comerciais para
TVs aberta e fechada, a campa-
nha criada pela Lew,Lara abran-

gerá ações nos pontos de ven-
da, promoções e diversas inicia-
tivas na internet, como novo si-
te para a margarina Delícia, fan
page no Facebook e canal da
marca no YouTube.

A expectativa da empresa é
atingir 13 millhões de pessoas
com a ação. “Vamos buscar
uma maior interatividade com
os consumidores com as iniciati-
vas nas redes sociais”, comenta

Frank Lisboa, gerente de Marke-
ting da companhia.

Segundo dados divulgados pe-
la Bunge, a marca Delícia au-
mentou sua participação no
mercado de 11,6% para 15,4%
nos últimos doze meses.

Com as novidades, a empre-
sa pretende diminuir a vanta-
gem em torno de 20% pontos
percentuais para a líder da cate-
goria, a marca Qualy. ■
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Brastempganhaaplicativono iPadparaarquiteto

SAPestreianovofilmeno
Brasil,AlemanhaeEUA

Para o mercado B2B,
o branding é considerado
um diferencial inovador
e pode criar uma vantagem
competitiva sustentável
Há muito tempo as empresas
de bens de consumo descobriram
a importância do branding.
Rapidamente quase todo o
mercado focado no consumidor
final se utiliza de ferramentas de
gestão de marcas para gerenciar
o seu negócio. O resultado disso
são produtos bem estabelecidos,
com uma comunicação clara
e capazes de se aproveitar
da marca para oportunidades
de extensão de linhas.
No caso das empresas B2B,
isso ainda é realidade apenas
em empresas maiores.
No entanto, qualquer empresa
B2B tem muito a ganhar com
a gestão estratégica de suas
marcas. Esse recado foi dado
pela Vale, que em 2007 mudou
seu nome, logotipo, cores e
investiu U$ 50 milhões para
conquistar um relacionamento
mais próximo de seus clientes.
Ao desenvolver uma marca forte
e posicioná-la, as empresas B2B
não só passam a se relacionar
melhor com os seus potenciais
clientes como também a dirigir
melhor as vendas. Ao consolidar
uma imagem sólida e próxima,
inspiram confiança e criam
diferenciais intangíveis a um
negócio ainda dominado por apelos
racionais. A criação de uma
marca próxima gera credibilidade,
deixando fácil um repasse de
preço em função do aumento
de custo e facilitando à venda de
novos produtos para os clientes.
Uma estratégia bem montada
de branding pode construir,
no longo prazo, uma marca tão
forte quanto a Intel. Trata-se
de um exemplo que deixou de
ser apenas uma fornecedora
de peças de computador,
para se tornar um diferencial
competitivo que agrega valor
aos produtos de seus clientes.

A Whirlpool lançou esta semana
um aplicativo para iPad da linha
branca Brastemp. Voltado para
arquitetos, o programa permite
que os profissionais tenham
acesso a diversas informações
sobre os produtos da marca
para facilitar os projetos, como
tamanho e dados técnicos.
O aplicativo também permite que
os profissionais de arquitetura
simulem o produto no ambiente projetado. A expectativa da Brastemp
é atingir 1.000 downloads do programa nos próximos dois meses.

Oakleytransmitedisputa
desurfepeloFacebook

36%
foi a queda na estimativa de valor
de mercado do meia-atacante
Ronaldinho Gaúcho, segundo
estudo da Pluri Consultoria. O
valor caiu de € 7 milhões, em 2011,
para €4,5 milhões hoje pois,
segundo a consultoria, o jogador
está em “uma fase de pouco
brilho e conquistas, gerando
dúvidas sobre seu futuro”.

“Coca-Colaé issoaí” ficouporumadécadanoar

Netshoespatrocinaevento
deskatepelaprimeiravez

A SAP tem nova campanha no
ar que reforça o conceito de que
seus softwares e serviços ajudam
os clientes a fazer melhor o que
já fazem bem. O filme foi rodado
na China, Hong Kong, Índia,
África do Sul e Reino Unido e
será veiculada apenas no Brasil,
Alemanha e Estados Unidos.

Professor de branding
e marketing da ESPM

Fotos: divulgação

Novo diretor de Marketing
da empresa Shoes4you

A marca de acessórios Oakley
transmitirá nesse final de semana
o campeonato Oakley pro Junior
ao vivo pelo Facebook. A ação
foi criada pela agência interativa
fri.to e visa reforçar as iniciativas
da marca no meio digital, onde a
Oakley mantém atualmente cerca
de 160 mil fãs em sua página.

Rodrigo Capote

Tem início neste sábado, dia 21,
a primeira das três etapas
que ocorrerão ao longo do ano
do Circuito Netshoes Skate para
Juventude, em São Bernardo,
na Grande São Paulo. Segundo a
empresa, a ação integra a política
de incentivo ao esporte da marca.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Nascido de uma ação para contra-atacar uma
campanha da rival Pepsi no Canadá, o slogan “Coke
is it”, que virou “Coca-Cola é isso aí” no Brasil, ficou
cerca de dez anos na mídia, sendo a assinatura de maior
longevidade da marca. Criada pela McCann Erickson,
que tinha o brasileiro Márcio Moreira como diretor
mundial de criação da agência, a famosa frase foi
veiculada em mais de cem países, de 1983 até o início
da década de 1990 e antecedeu o slogan “Emoção pra
valer”. Nos últimos anos de veiculação, a campanha
usou arranjos da canção Águas de Março, de Tom Jobim.
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Bunge renova linha e lança
campanha paramarca Delícia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




