
Grandes companhias multina-
cionais de carros estão cada
vez mais preocupadas em con-
quistar novos clientes. Para is-
so, elas precisam saber dos
seus gostos, que mudam a cada
dia.É por isso, que as empresas
estão monitorando redes so-
ciais e investindo dinheiro em
publicidade digital.
A BMW, por exemplo, está

empenhada emmonitarar blogs
que falam do mercado de luxo
de carros. Especialistas afir-
mam que o mundo online é um
dosmais influentesmeios de co-
municação. Por isso, a fabrican-
te fez uma campanha de comer-
ciais digitais no Youtube e no
Google. Foramcinco vídeos sele-
cionados que foram assisitidos
por mais de 3 milhões de pes-
soas. Dessas, 20 mil colocaram
os dados pessoais no site, for-
mando um novo mailing de
clientes para a empresa.

“São pessoas que assistem e
dizem: eu quero ter este car-
ro”, disse o responsável pelamí-
dia social da BMW, Florian Re-
singner. “Este foi um dos me-
lhores investimentos que fize-
mos. O retorno da nossa publici-
dade foi incrível”, completou.
Com esse resultado, a fabri-

cante, que antes produziria 2,5
mil carros de um determinado
modelo, decidiu produzir 4,2
mil unidades.
A BMWnão é a única que está

ousando. A empresa espera gas-
tar 1,3 milhões de euro em 2012
com este tipo de publicidade.
Porém, companhias como a Au-
di e Mercedes-Benz, já gasta-
ram mais de 3 milhões de euro.
Essa movimentação online é

observada em todo o mundo. Na
China,maiormercado automobi-
lístico mundial, 60% dos clien-
tes são conquistados via inter-
net. Especialistas dizem que isso
confirma a capacidade que blogs
e outras redes sociais têm de in-
fluenciar um consumidor e con-
quistar umcliente. ■ Bloomberg

Um procurador de Milão regis-
trou pedido para indiciar a Tele-
com Italia, controladora da bra-
sileira Tim Participações, e três
ex-executivos da companhia
por ligação em um caso de frau-
de comchips na unidade de tele-
fonia celular da companhia.
O procurador vai tentar indi-

ciar a Telecom Italia porque ela
não conseguiu evitar o possível
crime e teria se beneficiado de-
le, de acordo com a solicitação
de indiciamento. O procurador
também quer indiciar o ex-pre-
sidente da Telecom Italia Ric-
cardo Ruggiero e ex-diretores
Luca Luciani e Massimo Caste-
lli por obstrução da atividade
regulatória, de acordo com o

documento. A pena máxima
em crimes como esse é de pri-
são por oito anos.
O procurador Alfredo Roble-

do tenta provar que os executi-
vos inflaram o número de clien-
tes da unidade de celular da ope-
radora paramaquiar sua partici-
pação de mercado na Itália. O
procurador disse que os executi-
vos renovaram mais de 5 mi-
lhões de chips de celular pré-pa-
go próximos de expirar aplican-
do recargas de 1 centavo de eu-
ro em cada um, segundo os do-
cumentos. A alegada maquia-
gem foi denunciada à agência re-
guladora italiana, que abriu o
processo. O caso envolve o pe-
ríodo entre 2006 e 2008.
Luciani e Castelli ocupavam

a diretoria de marketing e ven-
das e a diretoria de operações

da empresa, respectivamente.
Uma investigação preliminar,
finalizada em abril, levou Lucia-
ni a deixar o cargo de presiden-
te da Tim Participações em 5 de
maio. “A recente conclusão do
complexo e longo processo de
investigação na antiga adminis-
tração da Telecom Itália Mobile
tem gerado muito ruído, o que
não é bom nem para a imagem
de Luca nem para a nossa com-
panhia, por isso decidimos pela
saída de Luca”, disse o presiden-
te do conselho do grupo Franco
Bernabé em uma teleconferên-
cia em 10 de maio.
Advogados dos três executi-

vos não estavam disponíveis
imediatamente para comentá-
rios. Um porta-voz da Telecom
Italia não foi encontrado para
comentar. ■ Bloomberg

Chiara Remondini, Bloomberg
redacao@brasileconomico.com.br

Anúncio no Youtube
e no Google foi visto mais
de 3 milhões de pessoas
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Aanimação“Madagascar3”superouaproduçãode ficçãocientífica“Prometheus”
nasbilheteriasdecinemasdosEstadosUnidoseCanadánoúltimo fimdesemana,
arrecadandoUS$60,4milhões, segundoestimativasdoestúdio.“Prometheus”,
filmerecheadodeefeitosespeciaisdodiretorRidleyScott,de“Alien,OOitavo
Passageiro”,contaahistóriadeumaequipedeexploradoresquedescobrem
umapista sobreasorigensdahumanidade.AproduçãoarrecadouUS$50milhões,
ficandonosegundopostodasbilheteriasnorte-americanas. Emterceiro lugar ficou
“ABrancadeNeveeoCaçador”,que tevebilheteriademaisdeUS$23milhões. Reuters

Não deu tempo de comprar o presente do namorado ou
da namorada? A Liga Retrô, tradicional fabricante de uniformes
de times com pegada de antigamente, lançou um pacote com
pelo menos 20 camisas de clubes e seleções. As opções são
para o público feminino e masculino. Entre as seleções,
por exemplo, há a da África do Sul, a de Gana e a da Holanda.

A EasyJet é a patrocinadora oficial da delegação da Jordânia que
participara dos Jogos Olímpicos de Londres. Segundo a companhia,
o transporte dos atletas jordanianos ficará por sua conta no trecho
que ligará Amann, a capital da Jordânia até Londres. contará com um
patrocínio da companhia aérea EasyJet. A empresa será responsável
pelo trajeto de todo o grupo entre Amã e a cidade britânica.

MADAGASCAR 3 LIDERA BILHETERIAS NOS EUA

EMPRESAS

Companhia teria inflado em 5milhões o número de clientes paramaquiar participação demercado no país

Luciani, ex-diretordaTimnoBrasil: recargade¤0,01emchips
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




