
A Bold Conteúdo anunciou
cinco contratações para

reforçar a equipe que atende
Skol. Os reforços são os
redatores Itaici Brunetti (com
experiência na Agência F451 e
Revista Monet) e Milena Gouvêa
(que já trabalhou na DM9 e na
ID/TBWA), a moderadora Kátia
Nakamura e o design gráfico
Tomás Miranda. Além dos novos
integrantes da equipe Skol,
também foi contratada a
jornalista Cacau Chaves, que
será a nova responsável pela
área de Projetos Especiais.

●

A Arnette, fabricante de óculos
esportivos, pretende aumentar
as vendas em 40% no Brasil, em
2012. Entre as ações para am-
pliar o mercado, a Arnette está
promovendo uma competição
musical entre bandas de rock.
“Nosso público é formado por
jovens de até 35 anos, que gos-
tam de desafios no esporte e na
música”, disse o diretor da mar-
ca no Brasil, Roger Ahlgrimm.

Para participar do Arnette Ga-
rage Band Festival II, as bandas
devem enviar um vídeo das
suas performances que ficarão
disponíveis para votação até o
dia 27 de julho. Todos os mate-
riais ficarão hospedados em um
aplicativo no Facebook, criado
pela empresa fri.to interativa.

Para essa ação, a empresa es-
tá investindo R$ 100 mil. Além
do festival, a Arnette pretende
aumentar a sua participação no
mercado com a nova coleção
A.C.E.S. — Arnette Creative Ex-
change System. Nessa coleção,
os consumidores conseguem

personalizar os óculos. Alguns
modelos possuem sete opções
de cores e ainda vêm com has-
tes intercambiáveis, o que per-
mite um óculos preto em um
dia, ou um colorido em outro.
“A linha nova é para aquele
cliente que tem personalidade.
Além disso, o nosso público
sempre procura customizar”,
completou o diretor da marca.

A Arnette foi lançada em
1992 na Califórnia e sete anos de-

pois, ela foi vendida para os ita-
lianos do Grupo Luxottica. Aqui
no Brasil, esse grupo também é
dono da marca Sunglass. A em-
presa norte-americana vende
em média 40 mil acessórios por
ano em seus 800 pontos de ven-
das espalhados em todo o terri-
tório brasileiro.

Cada óculos da Arnette é co-
mercializado por R$ 350 em mé-
dia e 75% das vendas são para o
público masculino.
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TicTacvaidartabletparaquemseencontrar

Predilectatemlinhade
macarrão instantâneo

R$50
mil

Nos últimos anos, o
Internacional tem conseguido
manter seus jogadores de
destaque por períodos mais
longos do que ocorria no
passado. A que fatores
se deve essa mudança?
É um processo que envove todas
as áreas do clube. Mas entra
também um trabalho muito forte
do departamento de marketing,
para que a equipe consiga gerar
novas receitas e não se torne
dependente da venda de suas
estrelas. Hoje, no Inter, temos
receitas vindas do nosso quadro
de sócios que praticamente se
equiparam as verbas conseguidas
com a venda dos diretos para
a transmissão de nossos jogos
na televisão. Além disso,
conseguimos fechar contratos
de patrocínios de valores quase
iguais aos praticados no eixo
Rio-São Paulo, o que era
impensável há alguns anos.

O que a equipe fez para
conquistar contratos de
patrocínio tão favoráveis?
O primeiro passo é mostrar às
empresas o retorno concreto
que o patrocínio pode ter.
Fechamos parcerias que envolvem
o lançamento de produtos,
por exemplo. Nesse caso,
assumimos o risco junto com o
patrocinador e, se der certo,
ficamos com uma porcentagem
das vendas. Um exemplo é
a Tim, que lançou o chip do
Internacional no ano passado.

E no caso do quadro de
sócios? O que foi feito para
que o dinheiro pago pelos
torcedores tivesse um peso
tão importante nas receitas?
Assim como fizemos com os
patrocinadores, procuramos
demonstrar que era vantajoso
para o torcedor se associar ao
seu time do coração. Já temos
mais de 100 mil sócios torcedores
e vamos levar esse número para
150 mil no curto ou médio prazo.
Queremos que nosso programa
de sócio torcedor seja uma
referência em todo o mundo.

McDonald’s inicianova
fasedePequenosPreços

Pioneirismonodesignbrasileiro

é o valor que cada funcionário
da Apple ganha, em média,
por ano, nos EUA, trabalhando
como vendedor. Além disso, os
funcionários podem aumentar
a renda comprando ações da
empresa. A companhia possui
327 lojas em todo o mundo e, em
2011, as lojas da Apple venderam
US$ 16 bilhões em mercadorias.

Camilestreitaparceria
comaRecordNordeste

A Tic Tac resolveu fazer
encontros virtuais para
promover seu mais recente
lançamento, as pastilhas
no sabor Morango. A promoção,
que conta com site próprio,
cria duplas aleatórias entre
os consumidores cadastrados
no site e pede que um encontre
o outro nas redes sociais.
As duas primeiras duplas do dia
a se encontrarem serão premiadas com iPads. Ao todo, a empresa
espera distribuir 180 tablets durante os 45 dias de promoção.

A Predilecta Alimentos lança uma
linha de macarrão instantâneo
com baixo percentual de gordura.
Serão quatro sabores: carne,
galinha, legumes e galinha
caipira. Além disso, a marca vai
ampliar a sua linha de molhos
prontos com Barbecue, Três
Queijos e Tomate Mediterrâneo.

Novos contratados da Bold Conteúdo

O McDonald’s iniciou ontem a
nova fase de sua campanha
Pequenos Preços, em que alguns
produtos do cardápio são
vendidos a preços promocionais.
Nessa nova fase, serão
destacados seis produtos,
entre novidades e velhos
conhecidos dos consumidores.

Diretor de marketing
do Sport Club InternacionalFotos: divulgação

A Camil vai estreitar sua parceria
com a Rede Record do Nordeste
para ganhar força na região.
A empresa, que patrocinou o São
João do Nordeste, promovido
pela emissora, planeja ações de
merchandising em programas
regionais para o restante do ano.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Embora não fossem líderes de mercado, os produtos
da Atkinsons, tradicionalíssima perfumaria inglesa,
posteriormente comprada pela Unilever, chamavam

atenção pelos frascos exclusivos encomendados
à Cristaleria Jaraguá, uma das maiores produtoras

de vidros de perfume dos anos 1950.
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Da esq. para dir. ITAICI BRUNETTI,
KÁTIA NAKAMURA, TOMÁS
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...JORGE AVANCINI

Arnette lança festival de rock
para crescer 40% no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




