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Burger King adiciona açúcar
na concorrência com o Bob’s
Fotos: divulgação

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

O Corinthians fechou com a Iveco
um contrato de patrocínio para
as partidas da semifinal da Copa
Libertadores, contra o Santos.
A marca da montadora será
estampada no peito e nas costas
da camisa corintiana. A agência
responsável pelo acordo foi a
Leo Burnett, que atende a Iveco.

COM A PALAVRA...
...DANIEL TIRABOSCHI
Diretor comercial da Baruel,
dona da marca Tenys Pé

Para divulgar TV, FX
usa vídeo na internet
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A promoção É o Bicho, da Batavo,
está de volta aos supemercados.
A ação, que acontece até o final
de agosto, contempla a linha
de petit suisse Batavinho. Serão
distribuidas 900 mil miniaturas
de bichos sob o tema Fazenda
nas principais praças do Brasil.
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Batavo volta às gôndolas
com miniaturas de bichos
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Por ter partido de uma constatação feita junto aos consumidores, Grunkraut não acredita
que haverá problemas com o fato de a marca Ovomaltine já estar bastante ligada à linha de
sorvetes da concorrente Bob’s.
“Nosso produto é mais uma
opção e o nosso consumidor só
tem a ganhar com o conforto de
poder comer o lanche e a sobremesa favoritos no mesmo lugar”, aposta. ■

Desde o ano passado estamos
anunciando o Tenys Pé como
produto oficial da seleção
brasileira até a Olimpíada de
2016. O Neymar será nosso
garoto-propaganda até a Copa
do Mundo de Futebol 2014.
Queremos entrar com o pé direito
no mundo do esporte e os pés
são o que há de mais importante
tanto para o Neymar quanto para
os outros jogadores de futebol.
Foram os pés que contribuíram
para as principais conquistas
profissionais deles não é mesmo?
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da praticidade”, afirma. Nesse
processo, a forma encontrada
pela empresa para fortalecer
sua linha de sobremesas foi se
aliar a marcas conhecidas dos
consumidores, como a Nestlé e
a M&M’s.
A procura pelo Ovomaltine
foi decorrente dos pedidos
constantes feitos pelos clientes.
“Na cabeça do brasileiro, essa
marca está muito relacionada à
sobremesa”, afirma Grunkraut.

A empresa acaba de lançar
a nova promoção da
marca Tenys Pé, intitulada
“No Pé do Neymar”. Como
foi a escolha do jogador?
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O canal FX promove hoje, às 20
horas, uma transmissão ao vivo
pela internet com o comediante
Rafinha Bastos. O objetivo
da ação é divulgar a nova série
de Bastos, que estreará no
próximo sábado. A transmissão
será feita pelo site do canal
e por sua página no Facebook.
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A rede de lanchonetes Burger
King resolveu investir na ampliação de seu portfólio de sobremesas. Agora, a novidade
são os sorvetes com cobertura
do achocolatado Ovomaltine.
“Desde janeiro temos procurado parceiros para ampliar as
opções da linha que batizamos de BK Mix”, afirma Ariel
Grunkraut, diretor de Marketing do Burger King no Brasil.
Para divulgar a novidade, a
Burger King vai se valer de comunicação no ponto de venda
e de ações nas redes sociais.
“Estamos trabalhando as redes
desde o começo do ano e o retorno tem sido ótimo, por isso
acredito que nossos seguidores
nos ajudarão, com o boca a boca, a divulgar o novo produto”, diz o executivo.
Segundo Grunkraut, o novo
produto é resultado da estratégia da empresa de incentivar o
cliente a fazer refeições cada
vez mais completas em suas lojas. “Tem a ver com a questão

Iveco e Corinthians se
unem na Libertadores

é o tamanho estimado do
mercado de armazenamento de
dados até 2015. Isso representa
expansão de 40% ao ano. Para
facilitar o acesso às informações,
a Pitney Bowes criou uma
solução voltada para profissionais
de marketing e relacionamento:
um software que faz a consulta
parecer um album de fotografia.
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Como funciona a promoção?

NO MUNDO DIGITAL

A elegância da simplicidade

Shell cria página para levar cliente à Itália

Basta comprar qualquer
produto da linha Tenys Pé,
entrar no site da marca,
preencher o cadastro e registrar
o código de barras. Em agosto,
divulgaremos o vencedor,
que terá direito a uma festa,
com dez amigos e o Neymar.
No fim da noite, o ganhador sairá
do local e levará para casa o
carro em que o jogador chegou.
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Os primeiros frascos do pioneiro produto brasileiro de
perfumaria fina, a água de colônia Rastro, criado em
1965, eram enchidos a mão um por um na butique na
Rua Augusta. A elegância da simplicidade apresentada
pelos frascos de farmácia com rolhas de vidro
esmerilhado, posteriormente trocada por tampa
de metal prateada, fez um tremendo sucesso.

BETINA BELLINI
Gerente de contas na área
de conteúdo da Espalhe

Marketing
➤ AdeEspalhe
Guerrilha contratou
Betina Bellini como gerente de
contas na área de Conteúdo.
A profissional será responsável
por marcas como Trident e Halls.
Antes da Espalhe, Betina
trabalhou na Ideatto, Consultoria
em Marketing Criativo, onde
estava desde 2003. Em seu
currículo, ela acumula 15 anos
de experiência como executiva
na área de Marketing e
Vendas de empresas como
Brahma, Natura, L’Oréal,
Revlon e Johnson&Johnson.
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A Helix, marca de lubrificantes da
Shell lançou a promoção ”Acelere
Seu Coração”, que levará um
consumidor com acompanhante
à Itália, para visitar a fábrica da
Ferrari e assistir ao GP de Monza.
A seleção será feita no site da
promoção, criado em parceria
com a revista Quatro Rodas.
Os candidatos devem postar, na
página, uma foto, texto ou vídeo
sobre sua paixão por carros. Uma comissão escolherá os três melhores
em cada categoria, que disputarão a preferência do público no site.
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PARA LEMBRAR

O Neymar é um personagem
bastante disputado e
divulgado em campanhas
de produtos diversos.
Qual é a estratégia da Baruel
para destacá-lo, junto
com o produto, diante de
tantas campanhas?
Temos uma vantagem importante
que é a identificação da figura
do jogador com o produto.
Ele não está divulgando um
eletrodoméstico ou um telefone,
mas sim um produto para cuidar
dos pés, algo que ele realmente
precisa fazer no dia a dia,
por ser um jogador de futebol.

Qual é a expectativa de
aumento nas vendas com o
lançamento da promoção?
Nossa estimativa é de que haja
um aumento de cerca de 30%
nas vendas a partir do
lançamento dessa promoção.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.

