
A Tecnisa tem novo
gerente de Mídia Online.

Gustavo Reis, que já foi
colaborar de 2007 a 2009, volta
ao cargo com novos desafios —
em uma das áreas que mais
rendem prêmios à companhia.
Formado em Comunicação Social
pela ESPM, com especializações
em estratégia e comportamento
do consumidor pela Harvard
Business School, Reis atua
no mercado digital há 10 anos —
sempre com foco em marketing
e inteligência. Já passou
pelo IG, Predicta e WMcCann.

●

Investir em um ano e faturar
nos dois seguintes: esta é a estra-
tégia da BusTV, empresa de mí-
dia exterior, que leva conteúdo
interativo para dentro dos ôni-
bus. Só em 2011, o faturamento
da rede foi mais de R$ 15 mi-
lhões com um investimento de
R$ 1 milhão. Mas para 2012, os
planos são outros. A BusTV não
pretende por a mão no bolso pa-
ra investir em publicidade.
“Queremos economizar, pois o
grande ano será o da Copa do
Mundo, quando teremos de de-
sembolsar uma grande quan-
tia”, disse o diretor comercial
da empresa, Fábio Simões.

Foram com planos e ações
minuciosas, que a BusTV teve
um crescimento de 35% no
mercado. Hoje, são 3 mil moni-
tores espalhados em 1,5 mil ôni-
bus em todo o país. Cerca de
1,736 milhão de pessoas assis-
tem a sua programação por dia
nas cidades de São Paulo, Rio
de Janeiro, Salvador, Belo Hori-
zonte, Porto Alegre, Recife,

Brasília, Fortaleza e São Luís,
além de Sorocaba (SP), Magé
(RJ), Uberlândia (MG), Itabuna
(BA) e Ilhéus (BA).

Para Simões, os negócios co-
meçaram a deslanchar quando
eles implantaram o sistema de
franquia na empresa. “Conse-
guimos atingir cidades que não
possuíam essa tecnologia”, ex-
plicou o diretor.

Metade do conteúdo da Bus-
TV é própria. A outra metade

vem de contratos fechados com
parceiros. A última parceria foi
fechada com a Record e com o
R7, portal de notícias da emisso-
ra. “Fizemos uma pesquisa que
mostra o que o usuário de ôni-
bus quer ver durante o trajeto”,
completou Simões.

Outra novidade é a expansão
da rede para outros países. A
empresa está em negociação
com clientes no Chile, Colôm-
bia e Argentina. ■
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Qual a responsabilidade
de ser escolhido jurado para
um festival tão importante
como Cannes?
Cannes reúne os principais
nomes da criatividade no mundo.
A mudança de nome de
Publicidade para Criatividade
no último ano mostra que
Cannes está ampliando o olhar.
É uma categoria nova e quando
a gente fala de mensuração
de resultados, de efetividade,
em eficácia, de alguma maneira
nós estamos falando de melhorar
tudo aquilo que realizam no
marketing e na comunicação.
Representar os anunciantes
brasileiros na categoria é de
extrema responsabilidade
e eu estou me preparando
bastante para desempenhar
a atividade da melhor forma.

O que é julgado na categoria
Creative Effectiveness, da
qual o senhor participará?
Em Creative Effectiveness, vamos
avaliar o quanto uma iniciativa
criativa trouxe de resultado para
a marca, produto ou serviço
anunciante. A qualidade criativa
da comunicação já foi atestada,
uma vez que para participar
da categoria é necessário que
esta comunicação já tenha
conquistado Leão ou tenha ficado
no shortlist do Festival no ano
anterior. Nosso objetivo no júri
será verificar qual trabalho foi
mais eficaz do ponto de vista de
resultados para o anunciante.
Um olhar para o resultado
criativo, de que maneira a
criatividade faz com que os
resultados sejam positivos.

De forma geral, qual
sua expectativa para
o festival este ano?
Participo do Festival de Cannes
há 10 anos, em 2011 fui
palestrante e este ano como
jurado, será uma experiência
nova. Tenho recebido alguns
cases para avaliar, os trabalhos
estão com uma qualidade muito
boa e acredito que teremos
ótimos resultados para o Brasil.

Abertasas inscrições
paraoPrêmioPopai

AhistóriadatoilettenaembalagemdaGranado

foi a audiência média da TV Globo
no jogo Santos x Corinthians
quarta-feira, valendo vaga na
final da Libertadores da América.
Foi a melhor audiência da
emissora, desde 2010. E para
quem acha pouco vale lembrar
que cada ponto de audiência
equivale a 58 mil domicílios.
E depois de amanhã tem mais.

InterBeaujolais investe
¤ 100milemmarketing

A Allianz Seguros está lançando o
app para Facebook "Amigos de
Sangue" para incentivar a doação
na grande São Paulo. Ao instalar
o aplicativo o usuário informa
seu CEP e tipo sanguíneo. Com
as informações atualizadas em
tempo real, quando algum banco
de sangue está no fim de suas
reservas, é encaminhada uma
mensagem para os usuários que
estiverem em um raio de cinco quilômetros do local de doação. Em
menos de 24 horas, 11 mil amigos de sangue já aderiram ao projeto.

Batizada de ‘Razão e Instinto’ a
nova campanha global da Grant
Thornton já está no ar com a
meta de estabelecer a reputação
da Grant Thornton como um
importante assessor de negócios.
A criação foi da unidade da Ogilvy
Worldwide em Londres e terá
exibição em diversos países.

Fotos: Divulgação

Gerente de Mídia
Online da Tecnisa

O Popai Brasil, associação
internacional voltada para a
comunicação no ponto de venda,
abre inscrições para a 13ª edição
do "Prêmio POPAI Brasil". As
inscrições podem ser feitas até o
dia 13 de agosto. O prêmio avalia
29 categorias, sendo 21 delas
divididas em três subgrupos.

Presidente da Associação
Brasileira de AnunciantesRodrigo Capote

A InterBeaujolais, instituição
que representa as 2,8 mil
viticulturas da região Beaujolais,
França, acaba de chegar a Brasil,
com investimento em marketing
em ¤ 100 mil ao ano, para os
próximos três anos. A meta é
divulgar os Crus de Beaujolais.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A marca Granado, uma das mais antigas do
segmento de higiene e beleza, hoje é reconhecida
pela embalagem rosa de seus produtos mas,
nem sempre foi assim. A Casa Granado, que nasceu
no Rio de Janeiro em 1870, exibia seus polvilhos
antissépticos em verdadeiras obras de arte.
As primeiras embalagens eram desenhadas com
traços finos que lembravam a arte do bico de pena.
Depois, já na década de 1920, as melindrosas
ganharam seu espaço e passaram a ilustrar potes
de pó de arroz, também fabricados pela empresa.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

Gustavo Reis

PARA LEMBRAR

...JOÃO BATISTA CIACO

Interatividade no ônibus
rendeR$ 15milhões à BusTV

Editora: Eliane Sobral criatividade@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




