
A agência DIA
Comunicação anunciou

Raquel Goulart como a nova
diretora de Branding. Ela é
especialista em Comunicação
Empresarial pela Universidade
de Gênova (Itália), em
Comunicação & Imagem, pela
PUC- RJ, e em Comportamento
do Consumidor, pelo Senai
Cetiqt. A profissional já atuou
em projetos de consultoria para
clientes nas áreas de Branding,
Design e Comunicação,
em agências como Future
Concept Lab (Milão).

●

Há 13 anos no mercado, a Tribo
Interactive é especialista em de-
senvolver ações para o público
infantil. Este setor recebe inú-
meras restrições por parte do
Conselho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária (Co-
nar), mas de acordo com o CEO
da agência e também professor
da ESPM, Raul Orfão, o segre-
do do sucesso das propagandas
é direcionar as campanhas pa-
ra os pais e não diretamente pa-
ra as crianças.

“É importante trabalhar com
a questão de raciocínio e tam-
bém da consciência ambiental.
Independente da faixa etária, os
conceitos são basicamente os
mesmos”, afirmou Orfão.

Diante disso, a agência desen-
volve desde 2001 o Portal Mais
Divertido, um projeto para a
Nestlé. O projeto não envolve o
nome da marca e não estimula o
consumo de seus produtos, tra-
tando apenas de assuntos am-
bientais, sustentáveis e de im-
portância mundial. No site, as

crianças podem desenvolver
junto com os pais pequenos jor-
nais e ainda podem participar
de jogos, acessar receitas culiná-
rias, entre outras atividades. “A
entrada em qualquer ambiente
com login e senha precisa ser au-
torizado pelo pai. Por isso, esti-
mulamos essa parceria na famí-
lia na hora de proporcionar di-
versão”, disse.

A Tribo foi pioneira em desen-
volver projetos digitais para as

empresas. Segundo Orfão, a in-
ternet possibilita que ele crie
ações permanentes e duradou-
ras. “Na televisão isso não é pos-
sível”, declarou o CEO.

Em relação aos brinquedos
oferecidos por algumas compa-
nhias na hora de vender um
produto, Orfão afirma que é im-
portante que o comercial deixe
claro o que é brinde e o que não
é, para não estimular o consu-
mo de maneira errada. ■

NeymareGulliver fecham
parceriaparabrinquedos

➤

A Draftfcb realiza pesquisas
anuais por meio do seu
Institute of Decision Making.
Qual foi o resultado que mais
surpreendeu vocês neste ano?
A pesquisa deste ano, realizada em
parceria com o IPG, foi intitulada
New Realities — Consumer
Decision Making in Today's New
Information World. O mais
impressionante foi descobrir que
89% dos consumidores brasileiros
notam ou procuram informação
sobre o produto/serviço depois
de terem efetuado uma compra.
Isso porque as pessoas querem
se sentir bem com a decisão
que tomaram e por isso estão
receptivas às informações
que corroborem suas escolhas.

Que mudanças as empresas
podem fazer para
satisfazer o público?
Buscar entender, dentro de
cada categoria, qual o tipo de
informação de que o consumidor
precisa e qual a melhor forma
de torná-la disponível. Isto
vale não apenas quando o
consumidor ainda está querendo
ajuda para tomar decisão,
mas principalmente depois que
ele já comprou o produto ou
serviço e está querendo um
reforço para sua decisão.
Projetos de CRM, por exemplo,
podem ser extremamente úteis
para atingir este objetivo.

Campanhas agressivas
na internet, por exemplo,
ajudam uma companhia a
aumentar o seu faturamento?
O destino do marketing é
promover o engajamento.
As marcas precisam cada vez
mais ter um propósito claro e
conseguir colocar a estratégia de
marca no centro de todas as suas
campanhas e experiências. Estas
ações podem ser até poucas,
mas precisam ser impactantes
o suficiente para virar assunto
nas conversas. Quanto mais
os consumidores compartilharem
os valores da marca, mais
sucesso de negócio as empresas
terão. Carolina Marcelino

TV1.compromove“Chádas5”paraDr.Oetker

70%

A Gulliver licenciou o jogador
Neymar para o lançamento de
uma nova linha de brinquedos.
Com a coleção “Neymar Jr
Futebol Club”, a empresa tem
a expectativa de aumentar
o faturamento em 15%.
Os preços dos brinquedos
variam de R$ 6,90 a R$ 139,90.

PeixeUrbanovende
cupomdoMcDiaFeliz

Formas inusitadas

foi quanto o Brandsclub cresceu
em relação ao ano de 2011.
O site de vendas já conta com
cerca de 6 milhões de usuários
cadastrados. Segundo o relatório
da WebShoppers, elaborado pelo
e-bit, os produtos ligados à moda
estão entre os cinco maiores
mercados, por número de
pedidos, no comércio eletrônico.

Ford lançaconcursopara
criardesigndoEcosport

A TV1.com desenvolveu um
projeto nas redes sociais para
a Dr. Oetker. O objetivo da ação
“Chá das 5” é estimular o hábito
diário de consumo da bebida
a partir de posts no Facebook
e no Twitter (@DrOetker_br).
Todos os dias às 17h, será
publicada uma combinação
diferente de lanches da tarde
e doces harmonizados com
um dos 69 sabores da Dr. Oetker. A campanha, que vai durar um mês,
teve consultoria da publicitária e tea sommelier Takae Takahashi.

VP e Consumer Engagement
da Giovanni+Draftfcb

Diretora de Branding da
agência DIA Comunicação

O Peixe Urbano está apoiando
o McDia Feliz, que acontece
em 25 de agosto. O site está
disponibilizando cupons do
Big Mac nos valores de R$ 12,
em Belém, e R$ 10,50 nas demais
cidades. A estratégia é ativar
a marca, ao oferecer praticidade,
evitando filas no dia do evento.

Murillo Constantino

A Ford realiza a segunda edição
do Concurso Talentos do Design,
no qual premiará com um Ford
Ka, o estudante de Design que
criar a melhor proposta para
o novo Ecosport. Dois finalistas
da primeira edição foram
contratados pela montadora.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Em 1959, o perfume Topaze, da Avon, era sucesso no
mundo todo. E foi neste ano que a multinacional chegou
ao Brasil, tornando-se pioneira na venda domiciliar de
perfumes e cosméticos. Suas embalagens, fabricadas

pela Wheaton, possuíam formas pouco convencionais,
como carrinhos, relógios e figuras femininas.
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Tribo faz ação para público
infantil na internet comos pais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 35.




