
A Dentsu anuncia Vinicius
Picollo como novo diretor

de planejamento, ao lado
de Werner Iucksch e sob
comando de Ira Finkelstein.
Picollo acumula passagens
pela F.Biz, Brasil Telecom, MPM
Propaganda e GNova. Picollo
também tem experiência nas
mais diversas disciplinas - do
BTL na Mazah Live Experience
e na DCS (WPP Group), passando
por brand planning, na MPM
Propaganda (Grupo ABC) e na
GNova (Grupo TV1). Atendeu
marcas como Fiate Coca-Cola.

●

A LG está se apresentando para a
ferrenha briga dos smartphones
que tem hoje como protagonistas
a Apple e a Samsung. A companhia
coreana, que não aparece nem en-
tre as cinco principais marcas deste
mercado, de acordo com levanta-
mento realizado em agosto pela con-
sultoria Gatner, criou uma verdadeira
estratégia de ocupação e em julho,
vai lançar quatro aparelhos de
uma só vez — cada um para um
perfil de público diferente.
O cantor de pagode

Thiaguinho, por exem-
plo, será o garoto pro-
paganda doL3,mode-
lomais simples: “Pa-
ra aquelas pessoas
que precisam da in-
ternet, mas ainda
não sabemmexer di-
reito em um apare-
lho cheio de tecnolo-
gia”, diz o diretor de
marketing da LG, Pa-
blo Vidal.
Já o modelo L5,

mais sofisticado, se-

rá apresentado pela atriz Deborah Sec-
co. Único da série com sistema An-
droid 4.0, o L7 é o mais rápido e
vende o conceito de “inovação”.
Terá o piloto Bruno Senna como
“embaixador”, como diz Vidal,
que não divulga o investimento
da empresa na nova campanha.
Outra novidade na ação é que a

LG não vai fazer publicidade tradi-
cional. A coreana optou pela divulga-
ção exclusivamente digital. “Serão

30 vídeos em portais e redes so-
ciais”, diz Pablo Vidal, acrescen-
tando que, no final da campa-
nha, o público vai decidir
como serão as propagan-
das finais. “Os internau-
tas podem sugerir um co-
mercial com a participa-
ção de dois artistas jun-
tos, por exemplo”, com-
pletou o diretor.

A última novidade é o
3D Max, que tem câmera
tridimensional. É o segun-
do celular com este recur-
so lançado no mercado-
o primeiro também é da
LG. Para simbolizá-lo, a
empresa pensou no ra-
pper Emicida. ■

DeMadagascarpara
o lanchedacriançada

➤

Amarulavaicurtir fotosapaixonadasnoFacebook

Sem dúvida, vivemos
um momento de grande
transição e adequação
tecnológica em nosso
dia a dia, seja como consumidor
final ou mesmo organização.
É do conhecimento de todos
a realidade dos processos
de inclusão digital e
evolução da tecnologia da
informação e comunicação no
relacionamento entre públicos
diversos. Corroborando
o movimento, em de 2011
foram vendidos mais de
15 milhões de computadores
e o acesso à internet cresceu
mais de 14%, de acordo com
pesquisas do IDC e da Nielsen.
Segundo o governo, o Plano
Nacional de Banda Larga deve
contemplar, de forma gradual,
parte do País com cabeamento
para tráfego de dados em alta
velocidade até a Copa de 2014.
Projetos como o PNBL e
o incentivo ao crédito, por
exemplo, potencializam o
consumo de plataformas digitais,
o que, consequentemente,
cria janelas de oportunidades
para as marcas em seu
trabalho de geração de valor,
premissa básica do marketing.
Apesar de alguns pontos
de atenção, como a qualidade
de acesso à rede no Brasil,
a evolução no panorama
é promissora e estimulante,
devendo ser tratada com
critério e parcimônia.
A utilização do digital no
marketing amplifica e intensifica
os pontos de contato com
a marca, impactando em seu
valor percebido e nos ciclos
de compras dos consumidores.
Diversas oportunidades
“digitais” estão surgindo, mas é
preciso compreender o momento
e as limitações do ambiente e
stakeholders para uma melhor
performance das ações.

R$6,3
milhões

As novas surpresas do McLanche
Feliz são os personagens do
filme Madagascar 3, executando
números de circo, temática do
filme. Parcerias que envolvem
filmes de sucesso têm sido
uma aposta do McDonald's
para aproximar a marca
do universo infantil.

Azul fazparcerias
emclimaderomance

SeivadeAlfazemasobreviveuàglobalização

É quanto a montadora coreana
Hyundai vai desembolsar para
ser patrocinadora oficial do
futebol chinês. Segundo o site
especializado “Máquina do
Esporte”, o contrato tem validade
de quatro anos e, além do valor
do patrocínio, haverá bônus
extra por conquistas da seleção
nacional daquele país.

Maisde40milparacomer
omaiorcuscuzdomundo

A Amarula vai aproveitar o
Dia dos Namorados para divulgar
sua marca no Facebook. Em
ação criada pela agência fri.to,
a empresa convidou seus fãs
na rede social a criarem álbuns
de fotos com o título “Dia dos
Namorados com Amarula”.
As fotos devem seguir uma série
de regras estabelecidas pela
empresa. O casal dono do melhor
álbum será premiado com um kit da Amarula e uma viagem
de quatro dias para a cidade de Bariloche, na Argentina.

Aproveitando-se do clima do
Dia dos Namorados, a Azul Linhas
Aéreas fechou parcerias com a
Avon Cosméticos, Flores Online
e Costa do Sauípe. Até o dia 10 a
companhia vai distribuir vouchers
de desconto para passagens
aéreas, flores e cosméticos, além
de sortear uma viagem à Bahia.

Professor de Pós-Graduação
na ESPM-RJ

Diretor de planejamento
da Dentsu Brasil

Alexandre Rezende

Caruaru (PE) será palco da festa
do maior Cuscuz do Mundo.
O evento tem patrocínio da marca
Primor, da Bunge Brasil, que
doou 300 quilos de margarina
Primor para o preparo do
alimento. Espera-se mais de 40
mil felizardos, ops, participantes.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Divulgação

Omercado
brasileirode
higienee
belezaestava
longede
figurarentre
osprimeiros
emconsumo
global.Aliás,
em1943,
quandosurgiu
Seivade
Alfazema,nem
sequerexistia
apalavra
globalização.
Acolônia,
produzidapela
Phebo,no
entanto,não
sósobreviveu
comocontinua
fazendo
sucessoentre
opúblico
feminino.

COMAPALAVRA...

VAIVÉM

VINICIUS PICOLLO

NO MUNDO DIGITALPARA LEMBRAR

LG apresenta seu arsenal para
brigar no setor de smartphones ...VITOR LIMA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




