
Emmeio ao grande aumento
no quadro de funcionários,

a Leo Burnett Tailor Made
contratou uma nova diretora
de Recursos Humanos. Danielle
Sarraf, que já desempenhou a
mesma função na agência NBS,
tem em seu currículo experiência
em empresas como Mariaca
e Cambridge Leadership
Associates. Danielle administrará
uma área que tem ganhado
importância dentro da agência.
Entre maio de 2011 e agosto de
2012 a Leo ampliou o número
de funcionários de 175 para 240.
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“Mais do que os produtos, nos-
so objetivo é vender emoções,
para criar ligações afetivas com
nossos consumidores”, adianta
o gerente de Marketing da Dori
Alimentos, Jean Carlos Paiva.
Esse reposicionamento da em-
presa — que completou 45 anos
no mercado de candies e de sna-
cks — é marcado pelo lançamen-
to de um site, cujo desenvolvi-
mento levou cinco meses.

A concepção da página foi ali-
nhada ao conceito que orienta a
nova estratégia da Dori.“A com-
panhia sempre foi familiar, mas
recentemente passou por mu-
dança no comando. Com isso,
gestão, visão e valores foram re-
vistos. Focamos no profissiona-
lismo, transparência e nos resul-
tados. E tudo isso está no site”,
explica Paiva. “A proposta é in-
tegrar toda a comunicação cor-
porativa, com o marketing e a
assessoria de imprensa”.

Segundo ele, a página está
ainda mais funcional, permitin-
do que a equipe de vendas aces-

se informações necessárias para
o seu dia a dia, fornecedores te-
nham baixem imagens dos pro-
dutos, e clientes, varejistas e
atacadistas, consultem as li-
nhas da Dori. “No site há ainda
nossa história, nossos concei-
tos, o que fazemos em responsa-
bilidade social e como a inova-
ção e a tecnologia são estratégi-
cas para nós”, finaliza. eus pro-
dutos e a unidade fabril que os
produz. E as mudanças já sur-

tem efeitos. Em apenas uma se-
mana, a Dori teve de revisar o
espaço do site voltado para o
contato com os clientes, pois os
e-mails passaram de 100 para
mais de 600. “Tivemos que sepa-
rar por áreas”, diz o executivo.

A Dori deve fechar 2012 com
faturamento superior a R$ 500
milhões. Ano passado, foram
R$ 470 milhões. E a companhia
deve somar 17 lançamentos en-
tre este e o próximo ano. ■
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A Bamberg é uma agência
conhecida por promover
a tecnologia promocional.
O que é isso?
Tecnologia promocional, como
o próprio nome já diz, é o uso das
diversas tecnologias disponíveis
no mercado para realizar
ações promocionais. Temos
a possibilidade de utilizar
qualquer tipo de tecnologia.
Um bom exemplo são as
ações que fazemos utilizando
as máquinas de cartão.

Que tipo de ações são essas?
Todas as principais bandeiras de
cartão já nos contrataram para
criar promoções de premiação
instantânea, aquela que o cliente
é informado de que foi sorteado
já no momento em que utiliza seu
cartão de crédito ou de débito.

Esse tipo de marketing
promocional tem atraído
bastante atenção
dos anunciantes?
Sem dúvida é uma tendência.
Os anunciantes tem buscado
muito as soluções tecnológicas,
porque isso representa uma
redução brutal nos custos para a
realização de ações de marketing
promocional. Uma ação típica
de ponto de venda, por exemplo,
exige a contratação de uma
promotora, a criação de
um espaço, mesmo que seja
pequeno, e a utilização de
banners. Como usamos só os
meios tecnológicos, eliminamos
boa parte desses custos.

Além da questão do preço,
que outros fatores têm
levado os anunciantes
a buscarem essa solução?
Acredito que um dos principais
atrativos é a possibilidade de
o anunciante ter acesso a
relatórios gerenciais que indicam
o andamento da ação em tempo
real. Com isso ele consegue ver
imediatamente qual está sendo
o retorno da campanha e,
se achar necessário, fazer
mudanças muito mais
rapidamente. Gabriel Ferreira
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A nova campanha da Óticas
Carol vai aproveitar uma música
que foi sucesso nos anos 1980
para reforçar a imagem de que
usar óculos é algo moderno.
O hit “Eu Uso Óculos”, famoso
na voz dos Paralamas do Sucesso,
ganhará nova versão para mostrar
que o acessório está na moda.
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dos brasileiros assistem televisão
ao mesmo tempo em que
usam algum tipo de rede social.
O número, revelado em um
estudo promovido pela divisão de
pesquisas de comportamento da
Ericsson, a ConsumerLab, é 25%
maior do que o registrado na
edição de 2011. Na versão global
da pesquisa, o índice foi de 62%.
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A Ford lançou a campanha
“Vida On Board”, uma série de
vídeos criados para as páginas
da montadora nas redes sociais.
A ideia é mostrar, de forma
divertida, como as pessoas se
relacionam com os carros hoje em
dia. A série é a primeira etapa do
novo posicionamento da Ford nas
redes sociais. “Vamos apresentar
exemplos de comportamento
e provocar as pessoas a pensar e conversar sobre coisas que fazem
no carro", diz Maurício Greco, gerente de marketing da empresa.

Sócio-diretor da
Bamberg Comunicação

Diretora de Recursos Humanos
da Leo Burnett Tailor Made

Na onda de celebrações pelos
100 anos da marca, a Lacta lança
agora em setembro três latas
comemorativas, que pretendem
ser uma viagem pela história da
empresa. Em edições limitadas,
a primeira utiliza o primeira logo
da Lacta, a segunda, o atual e
a terceira, uma versão futurista.
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A SuperVia, que administra
o sistema de trens urbanos do
Rio de Janeiro, lançou campanha
sobre os benefícios do trem sobre
os trajetos usando a Avenida
Brasil. As peças fazem um jogo
de palavras com a novela das 20h
da Rede Globo, a Avenida Brasil.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

A Anderson Clayton — que desembarcou por aqui
em 1934 e foi comprada pela Unilever em 1986 —
lançou em 1948 a margarina Saúde, a primeira do
Brasil, acondicionada em latas de sua fabricação.
Logo em seguida foi lançada numa embalagem
de quatro tabletes, embrulhados em
papel aluminizado produzido pela Toga.
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Para se reposicionar, Dori
renova comunicação on-line

Editado por: Rachel Cardoso criatividade@brasileconomico.com.br

CRIATIVIDADE & MÍDIA
 Quinta-feira, 30 de agosto, 2012 Brasil Econômico 27

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




