
A DM9Rio contratou
Gabriella Barreto para

o cargo de gerente de
planejamento, para desenvolver
ações estratégicas de
consumo em todo o país.
Gabriella Barreto trabalhou
na Artplan, e atendeu clientes
como Banco do Brasil, Sedex,
Niely, Leader, Ministério das
Cidades, Spoleto, entre outros.
A profissional também
tem passagens pela Dez
Propaganda, onde
desenvolveu estudos
para a Batavo.

●

Uma série de ações voltadas pa-
ra seu público-alvo — crianças
da classe C de 8 a 12 anos — ele-
vou em cinco pontos percen-
tuais a participação do Tang no
ranking nacional de sucos em
pó. Entre janeiro e maio, de
acordo com sua fabricante, a
americana Kraft, o refresco de-
teve 39,9% do mercado, contra
34,3% no mesmo período no
anopassado. Amarca diz ser a lí-
der neste segmento.
Uma das estratégias para for-

talecer a marca e atrair novos
consumidores foi a realização
das “Olimpíadas de Recicla-
gem”. Realizada entre abril e ju-
lho, a gincana vai premiar com
R$ 20mil a escola quemais arre-
cadoumateriais recicláveis - pa-
péis, plásticos e embalagens de
suco em pó de qualquer marca.
A campanha de engajamento
conta com a participação de
quatro escolasmunicipais das ci-
dades de Votorantim e Bragan-
ça Paulista SP) e em São José
dos Pinhais (PR).

De acordo com a gerente de
marketing da Tang, Juliana Ma-
cedo, foram acumulados 233 to-
neladas dematerial reaproveitá-
vel durante os quatro meses de
ação. “Nosso objetivo era fazer
a criança consumir a nossamar-
ca, não apenas nosso produto”.
Tambémpara reforçar a preo-

cupação da marca com a natu-
reza, o Tang retirou de sua fór-
mula os corantes artificiais o
que provocou pequenasmudan-

ças na cor final do refresco.
No ano passado, a Tang criou

uma campanha para a produção
da maior escultura de material
reciclado do planeta. As crian-
ças tinham de enviar embala-
gens de sucos em pó pelos Cor-
reios. O material foi usado para
construir um robô com 15 me-
tros de altura, que entrou no Li-
vro dos Recordes. A Kraft Foods
não divulgou o investimento
nas ações da marca Tang. ■
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Quando trabalhamos fora de
nossas áreas de conforto, o
resultado tende a ser muito positivo
especialmente na publicidade, em
que sair damesmice é básico.
Estamos nos aproximando da
Copa do Mundo e começaremos a
definir as estratégias de
comunicação para o período.
Como ser único nesse cenário?
Em2006, como diretor de
marketing dos canais a cabo ESPN,
tive a tarefa de definir a estratégia
de divulgação para a cobertura da
ESPN na Copa doMundo. Contudo,
não tínhamos os direitos de uso de
imagens da seleção, portanto nada
de usar os jogadores ou o técnico
para divulgar nossa cobertura.
Difícil? Copa sem seleção!
Bem, então preparamos o briefing
para a agência Neogama
(recentemente incorporada ao
Grupo Publicis), do competente
Alexandre Gama, e juntos
decidimos, trabalharmos em uma
campanha voltada para as
promessas feitas pelos mais
fanáticos. As peças mostravam
pessoas deixando crescer a
barba, sem cortar a unha do pé
e até fazendo abstinência sexual
para que o Brasil se sagrasse
campeão. Sim, foi uma campanha
polêmica, mas que se destacou.
Só nas semanas pré e durante
a Copa, foram veiculadas cerca
de 30 campanhas de diferentes
anunciantes usando imagens
da seleção ou de jogadores.
E isso, só na TV.
Resultado? Poucos se
sobressaíram. Entretanto,
nossa campanha era diferenciada
e ajudou a gerar excelentes
resultados de audiência e
alcance, acima dos objetivos.
Dias depois, a chamada de capa
do jornal Meio & Mensagem
destacou: “Uso exagerado
de celebridades ofusca
diferencial das marcas”.
Não no caso da ESPN.

Para comemorar a marca de 1
milhão de fãs no Facebook, a
Risqué reestreia seu site. O
simulador de cores foi alterado
para permitir que as internautas
experimentem virtualmente
todos os esmaltes e ainda criem
efeitos com Risqué Cobertura
Craquelada, Fosca e Brilhante.

Estrela teráconsumidor
comogaroto-propaganda

Ochocolatedopadreatravessagerações

dos americanos desconfiam
da veracidade do conteúdo
da internet. Segundo estudo
da Harris Interactive, o excesso
de propaganda causa desconforto
em 59% dos entrevistados.
A pesquisa aindamostra que
informações desatualizadas
e fóruns de discussão
desconhecidos são alvo de queixas.

Kimberly-Clark lança
fraldaque imitashorts

Hoje, para comemorar o Dia do
Amigo, a Skol lançou um aplicativo
que testa seu grau de amizade com
outras pessoas. Para participar,
o consumidor deve acessar o link
www.skol.com.br/diadoamigo,
escolher uma pessoa e responder
algumas perguntas sobre ela.
O aplicativo vai julgar se o
consumidor está em dia com a
amizade e vai gerar um extrato que
contabiliza o número de latinhas de
Skol que um amigo deve dar ao outro.

Professor de pós-graduação em
Gestão de Esportes na ESPM e
consultor do site Pokerstars.net

Fotos: divulgação

Nova gerente de planejamento
da agência DM9Rio

A Estrela escolherá dois
consumidores para serem os
garotos propaganda da marca.
Os ganhadores da promoção
serão os autores das melhores
respostas para a pergunta “Qual
a marca de brinquedos que faz
75 anos?”. O cupom é encontrado
nos brinquedos Estrela.

Alexandre Rezende

A Kimberly-Clark lançou a fralda
Huggies UP&GO, que pode
ser vestida como um short, o que
elimina a necessidade de deitar a
criança para a troca. O produto é
dedicado aos bebês a partir de 9
kg. Para divulgá-la, a empresa
investirá em todas as mídias.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Em1957,abrasileira DILcriouaembalagem
doChocolateemPóSolúvelNestlé,produto

herdadopelaempresasuíça aoadquirir, em1957,
aChocolatesGardano.Odesenhoconquistou a

memóriapopular eoprodutoatéhoje
éconhecidocomoo“chocolatedopadre”.

ESTRATÉGIA PARA A
COPA DO MUNDO

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL
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GABRIELLA BARRETO

PARA LEMBRAR

Gincana de reciclagem faz Tang
ganharparticipaçãodemercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




