
A GJP Hotéis e Resorts
contratou para o cargo

de diretor de engenharia e
desenvolvimento de rede o
executivo Roberto Rocha Lima.
Ele já trabalhou em empresas
dos setores de telecomunicações
e hotelaria. Anteriormente,
Lima integrou a diretoria da
Consultora Caio Calfat Real
Estate Consulting. No período,
foi responsável pelos estudos
de empreendimentos
hoteleiros. Ele é formado em
engenharia de produção pela
Escola Politécnica da USP.

●

Para se reposicionar no merca-
do, a Kero Coco, da Pepsico, fe-
chou uma parceria com a grife
de roupas Cavalera. A iniciati-
va envolve a criação de uma ca-
miseta que congrega os perfis
das duas marcas.
De acordo com a gerente de

marketing da PepsiCo,Alessan-
dra Cabral, a campanha é dire-
cionada para as pessoas que vi-
vem nas metrópoles, mas que
buscam a qualidade de vida de
quem habita o campo ou o lito-
ral. “Estamos pensando no pú-
blico que valoriza o comporta-
mento e a qualidade de vida”,
disse a executiva.
O desenho da camiseta é ins-

pirado no cotidiano da cidade
de São Paulo, mas com caracte-
rísticas de praias, como Salva-
dor. No início, serão vendidas
200 peças nas lojas da Cavalera
espalhadas pelo território Bra-
sil. O valor sugerido de cada pro-
duto é de R$ 99.
Desde 2009, quando a Kero

Coco foi comprada pela Pepsico,

a empresa está investindo em
ações para se aproximar de seus
consumidores. A marca traba-
lha agora com o público nas mí-
dias sociais, que consumiu 20%
do investimento em marketing
da companhia. Em um mês, a
fanpage da Kero Coco atingiu
40 mil “likes”.
A camiseta foi lançada duran-

te o desfile da Cavalera na São
Paulo Fashion Week, que acon-
teceu entre 11 e 16 de junho.

Além disso, foram distribuídos
bottons e panfletos para promo-
ver a iniciativa. A data foi uma
estratégia das marcas? Sim e
não. Segundo a gerente da cam-
panha, há uma sazonalidade no
mercado de bebidas e, por isso,
é importante pensar em novas
ações o tempo todo. “Não pensa-
mos em lançar no inverno ou
no verão. A água de coco é con-
sumida quase o ano todo”, de-
clarou Alessandra Cabral. ■

KlugTVé lançadapara
unirpúblicoaemissoras

➤

PetrobrasagitaBrasileirão
2012compapertoys

R$36
bilhões

A TP Vision foi formada em
abril deste ano, por meio de
uma joint venture entre
Philips e TPV, para atuar no
mercado de TV. Em termos de
comunicação, qual o principal
objetivo neste momento?
Queremos trabalhar para que
o consumidor nem sinta que
alguma coisa mudou, já que a
marca Philips continua sendo
utilizada. Desde primeiro de abril,
quando a marca foi lançada,
temos feito apresentações
para os parceiros entenderam
que agora estamos mais ágeis.
Queremos fortificar nossa
presença nos varejistas e reforçar
a presença nos pontos de venda.

E qual é a estratégia para
atingir esse objetivo?
Vamos usar as armas de
comunicação simples e
conhecidas para fortificar nossa
estratégia. Nossos pilares
serão os conceitos de imagem
incrível e conteúdo inteligente.
Queremos atuar de forma mais
agressiva com a mídia e
reforçar a presença na internet.

Então, campanhas em TV
estão descartadas?
Sabemos por conta de pesquisas
que as campanhas são o fator
que menos influencia a decisão
de compra do consumidor
atualmente. As decisões estão
concentradas nos pontos de
venda e em pesquisas na feitas na
internet, comentários em blogs,
etc., e é nestes aspectos que
vamos focar neste ano. Somente
no ano que vem vamos pensar
em outras campanhas.

Em relação aos produtos,
qual é o principal foco para
se diferenciar dos demais?
Nos últimos anos o computador
se tornou uma plataforma de
entretenimento e agora a smart
TV está trazendo isso de volta
para a televisão. O conteúdo
é o grande futuro da categoria,
quem não tiver isso muito bem
definido vai ficar para trás
no mercado. Carolina Pereira

Foi lançada ontem em São Paulo,
a Klug TV, tecnologia que
permite ao telespectador
interagir por meio do celular
com a programação da televisão.
O projeto foi desenvolvido
por três jovens brasileiros.
Emissoras como o SBT já fecharam
contrato para uma parceria.

Gafisacria revista infantil
commascotedaempresa

Picolésempalito

é quanto o brasileiro deve gastar
em calçados neste ano. De acordo
com um estudo realizado pelo
Ibope Inteligência, o Sudeste
é a região com maior potencial,
sendo responsável por 50,4%
de todos os gastos. A pesquisa
ainda mostra que a indústria
de calçados produz mais de
800 milhões de pares por ano.

LivrariadaVila tem
check-inpara livros

A Petrobras, patrocinadora do
Brasileirão 2012, lançou uma
ação de marketing interna para
divulgar o patrocínio entre seus
funcionários e colaboradores.
A agência Camisa 10 Propaganda é
quem assina a nova campanha de
comunicação. A ação — bem-humorada
e interativa — convida as pessoas a
montarem paper toys exclusivos para
torcer por seus times de coração. Nas
primeiras 24 horas, foram 22mil acessos.

Gerente de marketing
da TP Vision

Fotos: divulgação

Novo diretor de engenharia e
desenvolvimento da GJP Hotéis

A Gafisa lança em junho a
revista infantil Gafisa Kids.
Na primeira edição o tema será
a Turma da Mônica. As crianças
encontrarão dicas de CDs,
livros, desenhos para colorir,
jogos e adesivos do “Gafisinho”,
mascote oficial da empresa.
A publicação será trimestral.

Rodrigo Capote

A Livraria da Vila criou um
aplicativo que permite ao usuário
fazer check-in em lugares citados
em livros. O “Imaginaria” ainda
permite que a pessoa compartilhe
o que está lendo e publique
opiniões. A ferramenta está
disponível para iPhone e iPad.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Há70anos, aKibon lançavaoseuprimeiro sorvete:o
Eskibon.Logodepois, foi avezdo Chicabon.Deorigem
chinesa,aKibonveioparaoBrasil duranteaameaça
daSegundaGuerraMundial.Umdos líderesdevenda
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KeroCoco e Cavalera unem
forças emcamiseta exclusiva
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




