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ZOOM NOMEIA NOVO DIRETOR DE 
OPERAÇÕES  COMERCIAIS  

Com 12 anos de experiên-
cia no segmento de varejo
online e passagens pela
B2W e Gradiente, Adriano
Lopes acaba de assumir a
diretoria de Operações Co-
merciais do site de compa-
ração de preços Zoom. À
frente de uma equipe de 40
pessoas, o executivo tem
como missão estruturar as
áreas de operações e ges-
tão comercial. “Quero usar
minha expertise a favor
dos próprios lojistas, mas
agora dentro de um com-
parador de preços. O meu
desafio é contribuir com a
expansão da empresa e estruturar as áreas de operações, gestão e pu-
blicidade", diz Lopes, que foi um dos responsáveis pelo lançamento da
Americanas.com, em 1999.

A Bristol-Myers
Squibb, multina-
cional especializada
em produtos biofar-
macêuticos, confir-
mou Gaetano Crupi
como presidente da
unidade brasileira. O
executivo, que tam-
bém fará parte da
equipe de liderança
dos mercados emer-
gentes da empresa,
ocupou cargos de
chefia em outras em-
presas do setor farma-
cêutico, como Labo-
ratórios Abbott e Eli Lilly. Crupi vai substituir Steve Mer-
rick, que deixou a presidência da Bristol para assumir a
função de vice-presidente de projetos estratégicos na ma-
triz da companhia, em Lawrenceville (EUA).

GRUPO PESTANA ANUNCIA REIMÃO 
COMO PRESIDENTE LOCAL 

O grupo hoteleiro português Pestana anunciou Pedro Reimão como
novo diretor-presidente da operação brasileira. Graduado em ad-
ministração de empresas e com MBA pela Universidade Católica
Portuguesa, o executivo já ocupou cargos executivos na empresa de
telecomunicações Vodafone, além de ter exercido consultoria de
gestão na McKinsey e EuroPraxis Consulting. Paralelamente, lecio-
nou durante sete anos no curso de Administração da Universidade
Católica Portuguesa. Nos últimos anos, Reimão dedicou-se à cria-
ção de empresas e à montagem de negócios nas áreas financeiras e
de energia.

CARLOS BAZZEGIO ASSUME DIRETORIA NA OKI

A OKI, especializada em soluções de impressão, confirmou Carlos Ba-
zzegio como novo gerente da área comercial dedicada ao canal de Go-
verno. Pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) e formado em Ciências e Matemática pela
Universidade de Guarulhos (UnG), Bazzegio acumula passagens por
outras companhias do setor de tecnologia, como LG Electronics, Semp
Toshiba, Rima Impressoras, Lexmark e Hewlett-Packard. Na nova fun-
ção, o executivo se reportará diretamente ao diretor comercial de Ca-
nais, Americo Ribeiro Neto.

BRASILEIRA É ESCOLHIDA PARA 
DIRIGIR LUFTHANSA NO BRASIL

A companhia aérea alemã Lufthansa informou que a brasileira Annet-
te Täuber é a nova diretora geral no Brasil. A executiva assume o cargo
no lugar de Albena Janssen, que, depois de três anos no País, retornou
à Alemanha para assumir novos desafios na empresa. Nos últimos
cinco anos, Annette esteve à frente da Lufthansa na Argentina, respon-
dendo também pelos mercados do Chile, Bolívia, Uruguai e Paraguai,
tanto para a Lufthansa quanto para a Swiss. No escritório de São Pau-
lo, já foi responsável por várias áreas, incluindo o marketing.

PAULO CUNHA VAI PRESIDIR MOTOROLA
SOLUTIONS 

A Motorola Solutions, provedora de produtos e serviços de comuni-
cação, anunciou Paulo Cunha como presidente no Brasil. Na nova
função, o executivo, formado em Engenharia pelo Instituto Tecnoló-
gico da Aeronáutica (ITA), com especialização em Marketing, Finan-
ças e Marketing para indústria de Saúde pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), vai se reportar a outro brasileiro, Miguel Martinez No-
guerol, que há dois anos vem liderando a empresa como vice-presi-
dente de vendas e operações para América Latina. Cunha possui 24
anos de carreira no setor de tecnologia da informação (TI) e já teve
passagens pela Microsoft, além de ter presidido a unidade brasileira
da Intel entre 2000 e 2004. Também atuou na Hewlett-Packard e
Sisgraph, entre outras.
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»BIANCA MELLO

C om a Copa das Confede-
rações de 2013, o Brasil
inicia uma fase em que
será palco dos principais

eventos esportivos mundiais a
serem realizados até 2016. Por
conta disso, empresas de todo o
mundo estão se preparando pa-
ra pegar carona nos holofotes
que recairão sobre o País para
fazer publicidade de suas mar-
cas. Seja como patrocinador ofi-
cial ou não, consultores avaliam
que companhias dos mais varia-
dos segmentos podem se bene-
ficiar. Segundo estes especialis-
tas, é possível inserir o tema es-
portivo em campanhas, apro-
veitar a demanda de serviços
que surgirá ou até mesmo apoiar
uma equipe ou esporte específi-
co para desenvolver ações de
marketing.

Na última semana, a Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing
do Rio de Janeiro (ESPM-RJ) pro-
moveu o Encontro com profissio-
nais–Londres 2012: ações e ativa-
ções de marcas nas Olimpíadas,
com palestra do diretor-presiden-
te da produtora Benza Promoções
e Eventos, Marcelo Benzaquem. O
especialista esteve em Londres e
contou um pouco do que pôde
observar do trabalho desenvolvi-
do por algumas marcas, patroci-
nadoras oficiais ou não.

Na avaliação de Benzaquem,
nenhuma empresa fez nada de
espetacular nos Jogos de Lon-
dres. Segundo ele, a marca que
mais lhe chamou atenção foi a
fornecedora de material esporti-
vo Puma, que, apesar de não pa-
trocinar o evento em si, ficou
muito exposta no uniforme da
equipe de atletismo da Jamaica,
abocanhou diversas medalhas
nos Jogos, entre elas do corredor
Usain Bolt, considerado uma
das grandes estrelas do evento.
“Os atletas jamaicanos têm um
estilo alegre, que combina com
o DNA da Puma”, elogia. 

O especialista defende que,
ao patrocinar uma federação es-
portiva, todos os lados saem ga-
nhando, já que a marca ganha

visibilidade em cima da exposi-
ção dos atletas e a entidade con-
segue os recursos tão sonhados.
Ainda assim, Benzaquem lem-
bra que a empresa precisa saber
precisamente a mensagem que
pretende passar para selecionar
o esporte que mais se identifica
com sua cultura empresarial. "É
uma maneira positiva de fazer
exposição da marca e incentivar
o esporte", observa.

Planejamento 

A Larrat Realizações de Ma-
rketing está se planejando para
este momento há algum tempo.
Ampliaram a estrutura, criaram
uma unidade específica para
atender a esta demanda e estão
capacitando seus funcionários
com treinamentos e workshops,
contou o dono da empresa,
Marcello Larrat. O executivo de-
fende que este é um momento

histórico e uma oportunidade
única para para exposição de
marcas nas mais diversas áreas
de atuação.

O Brasil será uma vitrine para
o mundo inteiro, observa Larrat,
explicando que a demanda dos
clientes tem sido por projetos
diferenciados e que se desta-
quem da enxurrada de campa-
nhas que virá por aí. "As compa-
nhias estão ainda avaliando as
melhores oportunidades para
escolher as que vão verdadeira-
mente agregar valor à marca",
ressalta Larrat. "Quem for mais
criativo e ousado acabará se so-
bressaindo", opina.

Com o aquecimento do mer-
cado imobiliário brasileiro e a
proximidade dos grandes even-
tos esportivos, os donos do por-
tal Agente Imóvel decidiram in-
vestir no segmento de aluguel
por temporada e criaram a mo-
dalidade de reserva e pagamen-

Para surfar nas ondas 
da Copa e da Olimpíada
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to online para tornar mais fácil
esse tipo de locação. De acordo
com o sócio-diretor da compa-
nhia, Johan Jonsson, a expectati-
va é expandir o serviço aos clien-
tes internacionais e, por isso, o
site ganhou versão em inglês.

“Muito se fala sobre falta de
infraestrutura hoteleira para
abrigar os turistas que virão por
conta dos grandes eventos e, pa-
ra aproveitar a demanda não
atendida, queremos estimular a
hospedagem familiar”, conta
Jonsson, acrescentando que o
objetivo é ajudar moradores a
alugarem quartos e apartamen-
tos para visitantes de todo o
mundo. "O movimento deve su-
bir 400% nos anos de Copa do
Mundo e Olimpíada", avalia.

Ativação

A agência de promoção Futu-
re Group está com o projeto do
Soccer Airship, um dirigível em
formato de bola de futebol que
vai sobrevoar algumas cidades
brasileiras ao longo dos próxi-
mos anos. O vice-presidente de
negócios da empresa, Edson Ca-
brera Júnior, conta que já está
em negociação com algumas
empresas. “O projeto será uma
das principais ferramentas de
comunicação e ativação para os
grandes eventos esportivos”, diz
com confiança.

Edson Junior avalia que have-
rá os eventos  que vão gerar in-
tensa competição criativa e esta
sadia disputa tornará as marcas
mais fortes. “O Brasil será visita-
do por pessoas do mundo todo e
o desafio será gerar ideias, con-
teúdos e produtos que efetiva-
mente estimulem o interesse”,
diz. "As oportunidades de mídia
e de investimentos são grandes,
mas o que vai ficar de toda essa
movimentação no mercado é
um verdadeiro avanço criativo",
acrescentou.

Para Larrat, independente-
mente do foco da companhia,
os eventos estão diretamente li-
gados a uma oportunidade de
fazer negócios e, por isso, não
devem ser desprezados. "Claro
que há exceções. Uma funerária,
por exemplo, não venderá mais
seus serviços por ter aplicado re-
cursos em divulgação durante a
Copa do Mundo", comenta.

Patrocínio

Quando se avalia a compra
de um patrocínio, especialistas
dizem que as empresas devem
avaliar não somente o custo da
cota, mas também como pode
ser ativado e comunicado com o
público alvo da marca. "Deve-se
avaliar o nível de comprometi-
mento de verba para compra da
propriedade e para a ativação",
ressalta Cabrera, acrescentando
que o manual de boas práticas
recomenda um investimento de
US$ 1,50 como contrapartida
para cada US$ 1 aplicado na co-
ta de patrocínio.

Larrat indica que as empresas
devem analisar as experiências
de competidores no mercado
em competições dentro e fora
do Brasil. Segundo ele, a Olím-
piada de Londres e os Jogos Pan-
Americanos de Guadalajara, no
México, são bons parâmetros.
“O Pan do Rio, em 2007, tam-
bém mostrou iniciativas interes-
santes”, observa o dono da Lar-
rat Realizações de Marketing. 

Em Londres, conta Marcelo
Benzaquem, os espaços publici-
tários e as ações de marketing fi-
caram mais restritas aos locais
de competição e suas proximi-
dades. "Durante o Pan de 2007,
era possível respirava esporte
em todo o canto da cidade. Não
vi nada que não pudéssemos re-
petir aqui, nada me fez cair o
queixo", diz o diretor-presidente
da Benza Promoções e Eventos.

DIVULGAÇÃO

Edson Junior: Desafio de gerar ideias e conteúdos

Os eventos esportivos são grandes laboratórios para a ativação e a promoção de
marcas. Ganhará quem se destacar da enxurrada de campanhas que vem por aí

Bristol-Myers Squibb
tem Crupi no comando 
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