
A Nielsen anunciou que
o diretor de atendimento

ao varejo, Olegário Araujo,
agora também integra o quadro
de diretores do Instituto
Brasileiro de Executivos de
Varejo e Mercado de Consumo.
O executivo é formado em
administração pela PUC-SP,
com MBA em administração de
empresas pela USP, além de ser
especializado em gestão de
varejo pela Youngstown State
University. Araujo vai trabalhar
com empresas como Casas
Bahia, Walmart, IBM e Phillips.

●

A Royal conseguiu aumentar
em 246% o número de fãs no Fa-
cebook graças a estratégia de
marketing digital traçada pela
marca desde maio deste ano. A
campanha “100 coisas para fa-
zer com os seus filhos antes que
eles cresçam” atraiu 47 mil pes-
soas ao perfil da empresa.

Planejada e desenvolvida pe-
la Agência Casa do Grupo JWT,
a ação contempla a partici-
pação de blogueiros - qua-
tro mães e um pai - que se-
manalmente participam de ati-
vidades propostas pela marca
para serem realizadas com os fi-
lhos, como por exemplo “fazer
uma receita com a cara dos
dois” ou “planejar um piqueni-
que no parque”.

“O objetivo é gerar um acer-
vo de atividades simples que es-
treitem o relacionamento com
os filhos na fan page da Royal,
um conteúdo realmente relevan-
te para os pais”, declarou a ana-
lista de marketing de Royal da
Kraft Foods Brasil, Ana Sarrão.

A empresa não divulgou quan-
to foi investido em toda a campa-
nha, mas a analista afirmou que
a verba de marketing para este
ano é maior que a do ano passa-
do. “Essa ação tem conteúdo su-
ficiente para derivar outras ini-
ciativas, o que
justifica o inves-
timento maior”,
disse Ana.

O objetivo da
ação é impactar

pais com filhos de 3 a 11 anos, e
claro, aumentar as vendas. “É di-
fícil atrelar aumento de vendas a
uma ação como essa, mas pode-
mos dizer que é uma medida fun-
damental para a imagem da mar-
ca”, concluiu a analista.

Todos os resultados das ativi-
dades desta ação podem ser

conferidos na fan page ofi-
cial da Royal. Além dis-
so, todo o conteúdo é
disponibilizado tam-
bém nos blogs dos

pais participantes.■
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Inovação como
vantagem competitiva

Aos olhos do consumidor
está cada vez mais difícil de
identificar o que diferencia
uma marca da outra, é uma
sutileza aqui, um toque ali
e uma dificuldade gigante em
definir qual a melhor solução
na aquisição de um novo
produto ou serviço.
O uso da Inovação como
vantagem competitiva tem
sido pauta fixa em reuniões
das grandes organizações,
na busca de constituir
benefícios diferenciados aos
clientes. Mas a pergunta que
não quer calar é: Como fazer?
Existem no mercado diversas
metodologias disponíveis,
capazes de proporcionar
soluções diferenciadas para
as empresas interessadas,
mas o principal item que deve
ser levado em consideração
é a “cultura de inovação”.
Cultura esta capaz de
transformar um ambiente,
desenvolvendo um DNA
inovador, onde cada colaborador
seja capaz de respirar
inovação espontaneamente,
onde tenhamos um verdadeiro
exercito de pessoas buscando
soluções com foco “do cliente”,
isso sim constitui um
diferencial competitivo.
Organizações que realmente
utilizam a inovação como
vantagem competitiva
investem esforços em questões
culturais, desenvolvendo
suas equipes e indo muito
além de ter um “grupo
de pensadores” trancados
em uma sala diferenciada
acreditando ter soluções
para virar o jogo no mercado.
O verdadeiro diferencial
competitivo está em possuir
colaboradores com pensamento
diferenciado, com olhar
inovador em um ambiente
aberto e comprometido em
reinventar-se constantemente.

Giovanni+DraftfcbRio
conquistanovaconta

Coisanossa

das compras serão feitas por
influência das campanhas de
marketing interativo até o ano de
2015. Segundo um mapeamento
realizado pela ExactTarget
em parceria com o Gartner,
as estratégias de marketing em
redes sociais, email e mobile
terão grande participação
nos gastos dos consumidores.

Positivopremiacliente
comumcarroporsemana

A CasasBahia.com.br promove
o concurso “Chora Cavaco” em
parceria com a LG. Como o garoto
propaganda da ação é o cantor
Thiaguinho, os consumidores
devem produzir um vídeo de até
um minuto com uma música em
ritmo de pagode, com o tema
“Sempre cabe mais simplicidade”.
Os materiais devem ser
encaminhados para o hotsite da
promoção até 8 de setembro. O vencedor será premiado
com um LG L3 e um cavaquinho autografado por Thiaguinho.

A Talent criou três versões de
cartazes para a campanha de
lançamento da linha de chuteiras
Topper Instinct. As peças trazem
os jogadores patrocinados
pela Topper: Diego Souza,
ex-Vasco, e Alex, ex-Corinthians,
mostrando jogadas famosas
e originadas no Brasil.
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Executivo da Nielsen assume
cargo de diretor no Ibevar

Giovanni+Draftfcb Rio conquistou
a conta do Grupo Carta Fabril,
fabricante de produtos
como o papel higiênico Cotton,
dos guardanapos Coquetel,
das fraldas Looping, entre outros.
A agência será responsável por
todo planejamento de marketing
e comunicação da companhia.

Psicóloga e professora
de Gestão Inovação na ESPM

A Positivo lançou a ação “Positivo
Junto com Você” para alavancar
as vendas de seus produtos
com o sistema Windows.
Até 16 de setembro, os clientes
que comprarem os equipamentos
concorrem a um carro por
semana e um notebook por dia.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Em 1921 apareceram as primeiras garrafas do Guaraná
Champagne Antarctica. A embalagem era produzida

pela vidraçaria Santa Marina, hoje Saint-Gobain.
Em 1984, a marca lançou a garrafa de vidro de 290 ml.
Jáneste ano, a Ambev relançou a garrafa retornávelde

1 litro,da qual o garoto-propaganda é o jogador Ronaldo.
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Kraft aproxima pais e filhos
emação digital damarca Royal
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




