
A WMcCann anunciou
que Debora Nitta foi

promovida a diretora-geral
do escritório em São Paulo.
Ela vai reforçar a equipe que
é liderada por Aloisio Pinto,
vice-presidente de
planejamento. Debora faz
parte da equipe da WMcCann
desde 2006 e até então ocupava
a diretoria de planejamento.
Eduardo Iguelka e Iris Coldibelli,
ambos diretores da área,
passam a contar com a
experiência e parceria de Debora
nas tomadas de decisões.

●

O instituto de pesquisa Ipsos
passa a oferecer ao mercado
anunciante dois novos métodos
paramedir a eficácia das campa-
nhas publicitárias. Denomina-
das de Next Connect e Ad Ex-
press, as novidades visam apri-
morar as avaliações do instituto
no cenário atual da comunica-
ção, emque as pessoas têm inte-
ragido com diversas mídias ao
mesmo tempo criando um filtro
maior em relação às informa-
ções que recebe.
“As pessoas estão expostas a

um número muito grande de
mensagens por conta do mun-
do digital e temos que estar por
dentro dos conceitos de mídia
do mercado”, afirma Alexandre
Biselli, diretor da Ipsos-ASI no
Brasil, braço do instituto que tra-
balha com comunicação e ima-
gens de marca.
Método aplicado como pré-

teste para as ações publicitárias,
a Next Connect tem como dife-
rencial a possibilidade de abran-
ger diversas mídias ao mesmo

tempo na avaliação, e não ape-
nas a TV como ocorria anterior-
mente. “Omercado hoje é mul-
timídia”, afirma Biselli. Com es-
sa novidade, o instituto de pes-
quisa consegue analisar aspec-
tos como identificação da mar-
ca, impacto emocional e diferen-
ças de opiniões de quem viu e
de quem não viu a campanha.
Já a Ad Express é aplicada

quando a ação já está na mídia
oferecendouma avaliação do im-
pacto dasmensagens em apenas
duas semanas, o que permita

uma mudança de estratégia por
parte do anunciante coma cam-
panha ainda no ar. “Podemos
testar duas ações simultâneas
tambémpara comparar os resul-
tados em relação à concorrên-
cia”, diz o executivo da Ipsos.
Para inserir as novidades no

mercado, a Ipsos já realizou cer-
ca de 100 apresentações junto
aos clientes. Sem citar núme-
ros, Biselli afirma que as ferra-
mentas “já estão sendo comer-
cializadas com boa aceitação
do mercado”. ■
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WiseUp convida fãsdoFacebookacriardesenhos

Giovanni+Draftfcbcria
açãoparaLivrariaCultura

R$8,3
bilhões

Vocês lançaram no Brasil
o Rakuten Shopping Virtual
recentemente. Qual vai ser
o trabalho de marketing
para divulgá-lo? Por ser
virtual, vocês vão focar
mais nas redes sociais?
Sabemos do grande potencial
de divulgação e recomendação
das redes sociais, por isso
desenvolvemos algumas ações
específicas para estes canais,
como por exemplo, as
brincadeiras que fazemos em
troca de Super Points (moeda
do nosso programa de fidelidade)
na nossa fan page no Facebook.
Com isso, esperamos não só
promover o benefício do Super
Points, mas também fazer com
que o consumidor crie um hábito
de comprar no shopping e gerar
vendas para nossos lojistas.

Como é fazer esta comunicação
ora com o consumidor, ora
com o varejista? Desenvolver
o B2B2C é muito complicado?
Na verdade o grande desafio
é triplicar a comunicação,
pois o modelo B2B é muito
importante para a companhia.
Então temos que dividir espaço
na mente do próprio varejista
para dois modelos que são
totalmente complementares
e bem-sucedidos. Além disso,
quando falamos de consumidor,
estamos adotando estratégias
paralelas de comunicar
os diferenciais do modelo
Rakuten para fazer com
que os consumidores façam
sua primeira compra,
e continuar o processo sendo
o mais relevante possível.

Este modelo de negócio
é sucesso no Japão.
Qual é a expectativa
de faturamento no Brasil
com o shopping virtual?
Não podemos divulgar. Mas vale
dizer que o último faturamento
divulgado pela empresa refere-se
ao primeiro trimestre do ano
fiscal de 2012, quando a Rakuten
teve receita equivalente a US$ 1,2
bilhão. Carolina Marcelino

Timantecipaofertas
paratorcedoresdoVasco

Foradageladeira

é quanto os brasileiros vão
gastar com livros e publicações
impressas em 2012. De acordo o
levantamento do Pyxis Consumo,
ferramenta do Ibope Inteligência,
haverá aumento de 14,5%
no setor em comparação a 2011.
O maior potencial está na
classe B, que deve responder
por 51,85% desses gastos.

Batavoreforçamarca
commerchandising

A Wise Up lançou no Facebook
um aplicativo para que os
fãs possam criar desenhos
em homenagem aos pais.
A ação “Mini Dad” foi criada
pela agência Yeah! e o objetivo
é divulgar o Wise Up Teens,
curso de inglês para adolescentes.
Para participar, os internautas
devem curtir a página:
facebook.com/teenswiseup.
Depois é só desenhar o pai ou montá-lo com opções de cabelo,
boca e olhos. A campanha ficará no ar até 17 de agosto.

Para celebrar a 22ª Bienal do
Livro que acontece em São Paulo,
a Giovanni+Draftfcb criou a
campanha Estação Bienal para
a Livraria Cultura. Até o dia 19
de agosto, a cada 48 horas, 50
novos títulos de grandes editoras
estarão disponíveis nas lojas e
no hotsite pela metade do preço.

CEO da Rakuten Brasil

Fotos: divulgação

Nova diretora de planejamento
da WMcCann

A Tim decidiu antecipar o
lançamento das ofertas Liberty
e Infinity Torcedor do Vasco,
em comemoração aos 114 anos
do clube, agora em agosto.
Os usuários receberão alertas e
vídeos de gols via SMS. No mês
passado, a operadora fechou
patrocínio com o time do Rio.

Alexandre Rezende

Para enfatizar o novo conceito
da marca “Pensado para
sua natureza”, a Batavo
fechou contrato com a Record
para patrocinar o programa
Hoje em Dia. A ação, que
começa hoje, terá participação
dos âncoras do programa.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

ATetraPakproduziaembalagensdemulticamadas
compostasporplástico,papelealumínio,quese
mostraramconvenientesparaaconservaçãode
alimentos foradageladeira.Em1958,Pelé foi
oprimeirogaroto-propagandadamarca sueca,quena
épocaproduzia caixinhas no formato tetraédrico.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

DEBORA NITTA

PARA LEMBRAR

...ALESSANDRO GIL

Ipsos temnovasmetodologias
paramedir eficácia publicitária
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




