
A Africa contratou novos
profissionais para a equipe

de criação. Ivan Loos, que tem
passagens pela Ogilvy, Agência3
e NBS, é o novo diretor de
arte das marcas Itaú e Suzuki.
O também diretor de arte Rafael
Gil chega para cuidar do portfólio
da agência. Ele recebeu prêmios
em festivais internacionais
como El Ojo de Iberoamerica.
Já Patrícia Medeiros, que estava
na Grey WorldWide, traz
experiência da School Of Visual
Arts de NY, onde estudou design,
publicidade e novas mídias.

●

A Fisher-Price, subsidiária da
Mattel especializada em brin-
quedos educativos, quer estrei-
tar o relacionamento com as
mães para se reposicionar no
mercado, voltado para crian-
ças de zero a 5 anos. Para tan-
to, investiu numa campanha
que será composta por 17 fil-
mes baseados em momentos ín-
timos das famílias.

De acordo com a gerente de
marketing de Produtos Infantis e
Pré-escolares da Mattel, Thais
Souza, o foco é levar informa-
ções que proporcionem aprendi-
zado tanto para o filho como pa-
ra a mãe. “Queremos celebrar a
infância junto com as famílias”,
destaca a executiva.

Para desenvolver a campa-
nha, a Fisher-Price realizou
uma pesquisa em 10 países, in-
cluindo o Brasil. O objetivo foi
detectar o que faltava no merca-
do e o que atiçava o interesse dos
pais na hora de comprar um brin-
quedo. Constatou-se que quase
100% das mães têm a necessida-

de de sentirem que estão reali-
zando um bom trabalho com
seus filhos. “Independentemen-
te do país, existe uma verdade
universal: as mães querem criar
um criança saudável e feliz”, ob-
servou Thaís.

Para o desenvolvimento desta
ação, a empresa investiu 40% a
mais do que foi gasto no ano pas-
sado. O valor, porém, não é divul-
gado. Além dos filmes, a marca

desenvolveu uma campanha digi-
tal e a internet será o canal estra-
tégico para se comunicar com os
consumidores. O site foi reformu-
lado e em setembro a Fisher-Pri-
ce ganhará um perfil brasileiro
no Facebook que trará dicas de es-
pecialistas sobre a saúde infantil.

A Fisher-Price cresceu 20%
no Brasil em 2011 em relação ao
ano anterior e a meta é repetir o
número nos próximos anos. ■

A marca de uísque Passport
atravessa um processo de
reposicionamento mundial,
que está sendo liderado pela
equipe de marketing brasileira.
Por que o Brasil foi escolhido?
O Brasil é o maior mercado no
mundo e aqui temos 5,6% de
participação de mercado. Em São
Paulo e no sul, nossa participação
chega a 13%. Nós queremos
aumentar estes números e
no Brasil, os consumidores são
fortes apreciadores de uísque.
A Passport sempre foi uma
marca jovem, mas o foco agora
é conquistar pessoas com idade
entre 18 a 25 anos. Na verdade,
desde o ano passado, a Passport
tem procurado estabelecer
relações mais próximas com
jovens por meio de grandes
projetos dedicados ao universo
da arte e da música urbana
apoiando projetos culturais e
festas. Temos essa pegada de
liberdade e queremos romper
cada vez mais os padrões.

Como será feita a mudança?
A garrafa sofrerá algumas
alterações. Ela ficará mais leve
e mais alta. Além disso, o rótulo
que hoje é dourado ficará prata
e ainda ganhará palavras em
relevo. A única coisa que será
a mesma é o líquido (risos).

Quanto está sendo
investido? A ação de
marketing será agressiva?
Não divulgamos valores, mas
o maior investimento será na
área digital. Hoje já temos mais
de 25 mil fãs no Facebook, que
será o nosso maior canal de
comunicação. O foco é aumentar
o engajamento do público com
a marca. Na nossa estratégia
digital, haverá receitas e
incentivos para o consumo de
uísque com drinques. Além disso,
vamos lançar um aplicativo para
celulares no qual o consumidor
poderá convidar amigos para
beber de forma bem-humorada.
Carolina Marcelino
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A Agência We assina a nova
campanha da Microlins em que
os ex-alunos são os personagens
principais. O filme “Histórias
Microlins” será veiculado por
todo este mês. Além da
divulgação em canais abertos
de TV, a campanha está na
internet e nas redes sociais.

LeroyMerlincomemora
14anosedistribuimotos

Concorrêncianotanque

dos jovens afirmam usar o
Youtube para escutar música. De
acordo com a nova pesquisa da
Nielsen, o rádio ficou com 56%,
iTunes com 53% e CDs com 50%.
A entrevista ocorreu com 3 mil
jovens, espalhados em todo
o Brasil, para detectar quais
são as mídias preferidas por eles
na hora de se entreter.

Coca-Cola lança futebol
molequeemtorneio

A Becel lançou o site “Ame o
Coração”, que traz dicas para
uma alimentação balanceada,
vídeos informativos e estatísticas.
A plataforma tem conteúdo
interativo e convida os
internautas a dividirem relatos
de mudança de hábito, superação
e planos para a próxima década
de vida. É possível também tirar
dúvidas com um cardiologista
on-line, apelidado de “Dr. Coração”, que responderá semanalmente
a uma série de perguntas dos usuários.

Gerente de grupo das marcas
Standard da Pernod Ricard

Novos profissionais da
equipe de criação da Africa

Em comemoração aos 14 anos
no Brasil, a Leroy Merlin criou
o concurso “Transformação em
Duas Rodas”, em que dará 14
motos Yamaha XTZ 250 Ténéré.
Para participar basta responder
no site da empresa “O que você
transformaria na sua casa
para ganhar esta supermoto?”.

Alexandre Rezende

A Coca-Cola está promovendo
um torneio de futebol “moleque”
em 29 cidades brasileiras.
A campanha é assinada pela
JWT e estrelada pela jogadora
Marta. A estratégia digital
de toda ação de marketing foi
desenvolvida pela agência Casa.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Fotos: divulgação

O Rinso foi o primeiro sabão em pó lançado no país,
em 1953. A marca da Unilever tinha embalagem
fabricada pela Toga e teve a forma de sua caixa

copiada por outros concorrentes de mercado. O maior
desafio das companhias foi encontrar um material
que apresentasse uma barreira contra a umidade.
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Mattel reposiciona suamarca
de brinquedos educativos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




