
A Media Contacts, agência
do Grupo Havas, anuncia a

chegada de novos profissionais.
Para o atendimento chegam
Mabel Oliveira — que já passou
por empresas como Samsung,
Bradesco, TAM — e Nathany
Neves — que trabalhou na
Fischer&Friends. Felipe Laurelli
ficará responsável pela área
de mídia. Ele já atuou nas
agências Adbat/Tesla e Xlab.
Já na área de criação, a Media
Contacts recebe Alejandro
Doniz, que passou pela
Nova.com e Rapp Collins Brazil.

●

“Gente que saboreie a vida”. Com
esse slogan, a Fleischmann convi-
da os seus consumidores a conhe-
cerem as novas ferramentas da
home page da marca. Todo o con-
teúdo de receitas, produtos e di-
cas de culinária foi reorganizado.

Uma das mudanças é a nave-
gação intuitiva, no qual o visitan-
te pode escolher o perfil entre
consumidor e profissional e as-
sim acessar somente o conteúdo
que é relevante para ele. “O nos-
so foco foi criar uma ambiente
que estivesse dentro do contex-
to da rotina do nosso público”,
conta Claudia Bonan, gerente de
marketing da Fleischmann.

Além da reestruturação do si-
te, a empresa criou uma fan page
no Facebook. Lá, os internautas
terão em primeira mão acesso
preferencial a lançamentos de
produtos, receitas, inovações, di-
cas sobre culinária e gastrono-
mia e promoções.

Outra novidade é o lançamen-
to do aplicativo Fleischmann.
Disponível para iPhone, a ferra-

menta funcionará apenas na pre-
sença da logomarca. Para ativá-
lo, basta apontar a câmera para a
marca da Fleischmann, seja em
embalagens dos produtos, em re-
vistas, ou no próprio computa-
dor. Em seguida, abrirá uma ani-
mação do aplicativo, que conta
com a tecnologia de Realidade
Aumentada (AR), que permite o
acesso a mais de 100 receitas ex-
clusivas. “Só assim, ele terá aces-

so às nossas receitas”, explicou
Henrique Franco, gerente de Pro-
dutos e Consumo da Fleisch-
mann. Ainda não há data para o
lançamento do aplicativo.

Ainda segundo a gerente
Claudia Bonan, a marca não vi-
sa aumentar as vendas com es-
sas iniciativas. “O nosso foco é
manter um canal de relaciona-
mento com nossos consumido-
res”, declarou. ■
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MasterCardmontalivrocomfotosdos internautas

Africaconquistaconta
publicitáriadaEmbraer

US$500
bilhões

Como o sr. vê a capacitação
dos profissionais
de marketing no Brasil?
Fiz uma pesquisa recentemente
e notei que muitas pessoas
não estão acompanhando
o mercado. É preciso atualizar
os profissionais de hoje.

Em qual área o sr. identificou o
maior déficit de capacitação?
Pensa em alguma
solução a curto prazo?
A parte on-line das empresas
nem sempre é bem aproveitada.
É por isso que o IAB BRasil
está lançando em parceria com
a ESPM o curso de extensão
“Métricas Digitais e Web
Analytics”. Ele é voltado para
profissionais que atuam ou
que pretendem atuar nas áreas
de Marketing, Comunicação
Digital e Negócios Online.

Mas o que os alunos vão
aprender exatamente?
O curso traz conceitos sobre
mensuração de resultados
e negócios digitais e agrega
conhecimento prático sobre
a execução dessas áreas,
essenciais para o mercado
digital. Ou seja, as pessoas vão
aprender como medir a audiência
de um site. Além disso, vamos
mostrar como isso pode ser
usado na hora de montar
uma ação publicitária on-line.

Podemos dizer que as
universidades não estão
preparando bons
profissionais ou há mais
algum vilão nessa história?
São várias coisas, mas o foco
está na rapidez da tecnologia.
Não podemos culpar os cursos
de graduação. Estamos passando
por um momento de expansão
da internet como meio
publicitário, mas a chegada de
novos profissionais não está
acompanhando este crescimento.
Por isso, decidimos investir nessa
parceria com a ESPM e iniciar
um novo ciclo de qualificação
e desenvolvimento de pessoas
para suprir essa escassez.

Skol360º levavida
saudávelamaratonistas

Artenobiscoito

é quanto a General Electric (GE)
soma em ativos fora dos EUA.
Mais da metade dos 300mil
funcionários da companhia está
fora do país. A empresa é a
primeira do ranking da Organização
das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento
(Unctad). Em segundo lugar,
segue a Royal Dutch Shell.

Oi lançapromoçãocom
integraçãode4 serviços

A MasterCard lança um concurso
cultural na sua página do
Facebook. O objetivo é que as
pessoam mandem fotos e vídeos
mostrando um Brasil que não
tem preço. A ação desenvolvida
pela WMcCann conta com a
curadoria do fotógrafo Miro,
que ainda vai dar dicas
de técnicas de fotografia.
As fotos vencedoras vão compor
também o livro de fotos “Meu Brasil não tem preço” e farão
parte de uma exposição em evento interno da MasterCard.

A Embraer é a nova cliente
da agência Africa, que será
responsável pela comunicação
integrada da marca, incluindo
propaganda e estratégia digital
no Brasil e exterior. A empresa
é líder na fabricação de jatos
comerciais e uma das maiores
exportadoras brasileiras.

Equipe de atendimento,
mídia e criação
da Media Contacts

A Skol criou o “Espaço do
Corredor Skol 360˚” para apoiar
seus consumidores a terem
hábitos de vida saudável.
O local oferecerá massagem
e crioterapia para os corredores
na Meia de SP, que acontece
no dia 15 de julho, e no Circuito
Athenas, no próximo dia 22.

Diretor executivo do Interactive
Advertising Bureau (IAB Brasil)

A Oi lança promoção de combo
com os serviços de TV por
assinatura, banda larga
e telefonias fixa e móvel.
O ator Marcelo Serrado
será o garoto-propaganda da
campanha publicitária, que
entra no ar no dia 12 de julho.

Fotos: divulgação

A embalagem dos biscoitos Piraquê foi criada pela
artista concretista Lygia Pape. Ela incursou no mundo
do consumo com a criação de padrões repetíveis para as
embalagens. A aproximação da arte com a indústria
fazia parte do ideário concretista, conceito responsável
pelos desenhos que seguem a marca até hoje.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




