
A relações-públicas
Juliana Ramiro acaba de

assumir a coordenação da área
de comunicação do Sindicato
Nacional da Indústria
de Produtos para Defesa
Agrícola (Sindag). A entidade,
que congrega fabricantes
de defensivos agrícolas, conta
com mais de 50 associados
e reúne empresas como Bayer,
Basf, Dow, DuPont e Syngenta.
Juliana será responsável pelo
planejamento e execução
do novo plano estratégico
de Comunicação do sindicato.

●

O portal de noivas Casamento-
click quer intensificar sua atua-
ção na potencial indústria brasi-
leira de casamentos, mercado
que representa 50% do fatura-
mento global da companhia, de
¤ 30milhões. O plano da empre-
sa, que tem sede na Espanha e
chegou ao Brasil há dois anos, é
ampliar dos atuais 2 mil para 30
mil o número de fornecedores,
como fotógrafos, buffets, ho-
téis, entre outros, até 2017.
“Alémde ser ummercado po-

tencial, temos uma ferramenta
que ainda não é muito explora-
da pelas noivas”, afirma Marcus
Vinicius Lellis Soares de Souza,
diretor financeiro da empresa
no Brasil. O executivo, que che-
gou à divisão brasileira do gru-
po que na Espanha leva o nome
deBodaclick no final do ano pas-
sado, tem como meta aumentar
o atual faturamento no país para
R$ 150 milhões. Hoje, os regis-
tros da empresa contabilizam
20 mil novos casais por mês,
uma média mensal de 45 mil

orçamentos solicitados no país.
Outra estratégia de Souza para

crescernoBrasil será abrir umca-
nal de televisão pela internet pa-
ra as noivas e oferecer um guia
de fornecedores nas áreas de de-
coração, moda, beleza, eventos,
turismo e gastronomia. “Com a
expansão, cerca de 200 mil noi-
vos brasileiros vão organizar
seus casamentos através do site,
o que representa 20% de um
mercado que gera R$ 15 bilhões

por ano no país”. Hoje, clientes
como Hotel Unique, Leopoldo,
CVC, Fast Shop, Palladium Re-
sorts fazempartedogrupode for-
necedores da empresa no Brasil.
No mundo, o Bodaclick co-

mandado pelos espanhóis Luis
Pérez del Val e Iñigo Vega de
Seoane já realizou um milhão
de casamentos e hoje está em
países como Portugal, Itália, Po-
lônia, Porto Rico, México e Re-
pública Dominicana. ■

Cyrela lançaaplicativoquepermite tourvirtual

Bob’snamídiacom
hambúrguerdepicanha

➤

De que forma a Tecnisa
investe em inovação no país?
Inovação para nós é colocar
o ovo em pé. Ou seja, inovar
desde colocar a paia eólica
no topo de um prédio até pensar
na vaga de estacionamento
em um empreendimento na
Faria Lima, onde o custo
mensal é de cerca de R$ 800.

Quanto a empresa investe em
pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos?
Hoje investimos 0,6% do nosso
faturamento em inovação.

Quais são as estratégias
de marketing e inovação
da companhia atualmente?
Intensificamos nossa
presença nas redes sociais para
o consumo colaborativo. Ou seja,
a ideia é gerar discussões para
fazer com que as pessoas
usem uma bicicleta para se
locomover, em vez de um carro,
e dividir uma furadeira entre
os moradores de um prédio.

Quanto a internet representa
no faturamento de vocês?
A internet é muito forte para
nós e movimenta atualmente,
cerca de 40% das vendas da
empresa. Investimos no Google
até com palavras com erros
de português para vender
apartamentos de R$ 400 mil
no mercado brasileiro.
A nossa inovação, na verdade,
é fazer menos estratégia
e mais execução de projetos,
porque nem sempre a inovação
está ligada à tecnologia.

De que forma a Tecnisa retém
os talentos da companhia?
No site www.tecnisa.com.br,
temos o “Fast Dating”, que
é uma troca de ideias por
meio de reuniões que duram
de 30 minutos até duas horas
para uma troca de ideias
sobre o mercado. Nosso objetivo
é fazer com que empresas
e startups façam as ideias
girarem e se transformarem
em verdadeiros negócios.

Com campanha publicitária de
R$ 7 milhões, a rede de fast-food
Bob’s está incorporando novo
sanduíche a seu cardápio:
o hambúrguer sabor picanha.
A ação de marketing, assinada
pela NBS, inclui ponto de
venda e divulgação em mídias
sociais e comercial para TV.

Todososesportes
aoalcancedocelular

R$385,2
milhões

foi a arrecadação dos times
brasileiros de futebol no ano
passado commarketing e
patrocínios, segundo levantamento
da consultoria BDO. O valor é 27%
maior que a arrecadação do ano
anterior. O marketing, segundo
a BDO, foi responsável por 18%
da receita total dos clubes, que
somou R$ 2,1 bilhões, em 2011.

PastilhasBenalet ‘trataram’ocowboydaMarlboro

Maracujáencerra
campanhadeFanta

A Cyrela Brazil Realty está
lançando o aplicativo do
empreendimento Luzes
da Mooca, especialmente
desenvolvido para o tablet
da Apple. Entre os destaques
está o tour virtual pelos
apartamentos decorados, que
pode ser visto em alta resolução
com o recurso da tela “retina”
do iPad 3, lançado no Brasil na
última sexta-feira. Com o aplicativo Luzes da Mooca, é possível
acessar as perspectivas ilustradas e plantas do empreendimento.

Fotos: divulgação

Parapromover as pastilhasBenalet, do laboratório
Aché, a Loducca criouumacampanhaque
transcendeuos limites dohumor.O filme“Cowboy”
trazia ovaqueiro típicodos comerciais deMarlboro
cavalgandopelo deserto, até queavirilidadedo
protagonista fumante fosse barradaporuma tosse.
APhilipMorris, donadaMarlboro, não gostou e
recorreu aoConselhodeAutorregulamentação
Publicitária (Conar), quedeterminouqueovídeo
fosse refeito.Hoje, a Benalet pertence àPfizer.

A australiana PlayUp está
chegando ao Brasil com
o lançamento de uma rede
social no celular, em português,
para amantes de esportes.
O aplicativo permite que
os usuários acompanhem
ao vivo os resultados em
mais de 23 mil jogos por ano.

Diretor de marketing e ambientes
digitais da construtora Tecnisa

Maracujá foi o grande vencedor
da “eleição” lançada por Fanta,
através da promoção Fanta
vs Fanta, que contou com 8,2
milhões de votos. O lançamento
acontecerá apenas na versão
regular, nas embalagens
lata 350 ml e pet 2 litros.

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

Coordenadora de
comunicação do Sindag
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Casamentoclick quer mais
noivas internautas no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




