
A Giovanni+Draftfcb
anunciou a contratação

de Tiago Santos. Após passar
pela F/Nazca onde atendeu a
Skol, Tiago retorna
para a agência como diretor de
Mídia do escritório de São Paulo.
Ele irá responder diretamente
para Alexandre Ugadin,
vice-presidente de Mídia.
A principal atribuição do
diretor de Mídia será integrar
as disciplinas de Estatística,
Digital e Offline dos clientes da
agência, que também possui
escritório no Rio de Janeiro.

●

Com o conceito “Liberdade pa-
ra os sentidos”, a Bacardi desen-
volveu pela primeira vez uma
campanha totalmente nacional
como estratégia para promover
o Bacardi Big Apple, lançado há
dois anos no mercado. Os inves-
timentos na empreitada não são
divulgados.

De acordo com o presidente
local da marca, Fábio Digiam-
marco, a campanha visa criar
uma conexão com os jovens de
18 a 24 anos. “Somos líderes nos
mercados carioca, mineiro e ca-
pixaba. Agora queremos ser líde-
res no Brasil ”, disse.

Para alavancar as vendas, que
cresceram 400% em 2011 compa-
rada ao ano anterior, a compa-
nhia contratou a Agência Peralta
que realizou um trabalho de 360º
para a marca. Segundo o diretor
de criação, Alexandre Peralta, a
parceria nasceu no início do ano.
“Fizemos um trabalho muito for-
te nas redes sociais para conver-
sar com os clientes e entender o
que cada um deles espera com a

bebida”, contou Peralta.
A campanha será nacional,

com estreia em 02 de setembro,
e será divulgada na televisão
aberta e a cabo, revistas, mídias
sociais, cinema, internet e em
festas. A empresa também lan-
çou uma campanha publicitária
em que as peças levavam aroma
de maçã verde, que remete ao
sabor do produto.

Hoje, a fanpage do Bacardi

Big Apple conta com quase
meio milhão de fãs. “A cada dia,
cerca de 3 mil pessoas curtem o
nosso perfil”, disse a gerente de
Marketing da Bacardi no Brasil,
Veridiana Carvalho.

Outra mudança será no rótu-
lo da garrafa que agora brilha
no escuro sob luz negra. A nova
embalagem poderá ser vista nas
gôndolas dos supermercados a
partir de outubro. ■

➤

Agência14levaTourdoRioparaplataformadigital

Christie’sRealEstate
estreia propagandanopaís

140%

O poder da influência
na ambiente digital

Para ser eficaz no mercado hoje,
você tem que entender como
impulsiona o comportamento
do consumidor. Usando o modelo
de influências de Robert B.
Cialdini, falarei como a técnica
afeta o comportamento
do consumidor on-line.
Autoridade: nesse viés tende a
seguir as ordens da autoridade.
Para usar no mundo on-line,
tem que fornecer uma imagem
de conhecimento e de confiança.
A estratégia mais simples é
colocar imagem de pessoas ou
profissões que geram confiança,
como médicos ou simplesmente
selos e autenticações que
provam que é especialista.
Reciprocidade: Surge quando
alguém lhe dá algo criando uma
força para receber alguma coisa.
Ocorre no mundo on-line quando
tendemos a interagir mais com
que quem interage conosco.
Outros exemplos seriam oferecer
entrega grátis ou criar um e-mail
personalizado descrevendo o
que o serviço já ofereceu a você.
Escassez: Acontece quando algo
é mais valorizado por ser raro.
Utiliza-se no mundo digital
com promoções que induzem
à percepção de escassez, por
exemplo: ofertas por tempo
limitado ou os primeiros 100 que
responderem... Essa abordagem
faz com que os consumidores
comprem mais rápido, com
menos questionamento e
criando um sentimento positivo.
Social: esse viés é sobre a nossa
sensação de se sentir parte
de um grupo. No mundo digital
ocorre quando um grande
número de pessoas segue uma
página e cria-se assim uma
pressão para os outros entrarem
e você não vai querer ser o único
de fora. Para ser mais eficiente,
sempre mostre quantas pessoas
interagem com cada coisa.
Essa é uma parte dos cursos
Comportamento de consumidor
on-line e Social commerce
que ministrarei na ESPM.

Zarabatanareforçaação
daTexaconoFacebook

Chicletedebolso

foi o retorno recebido pela
Nextel sobre o investimento feito
naplataforma “Otimizador de
Campanhas da Rede de Display”,
o novo serviço do Google.
Ao acessar o link ou anúncio
no site de buscas, o usuário
é direcionado para o site da
Nextel, que entra em contato
com o usuário automaticamente.

Redecardpatrocinaarte
egastronomianoMAM

O Tour do Rio, maior competição
de ciclismo da América Latina,
pode ser acompanhado em tempo
real nas plataformas digitais,
como o site oficial.
O material tem sido divulgado
em português, inglês e espanhol.
A Agência 14 desenvolveu a
comunicação digital do evento
que conta com patrocínio
do Bradesco. Há informações
e ativações por meio de flashes ao vivo, fotos e comentários técnicos.
O Tour do Rio acontece nesta semana no Rio de Janeiro.

A Camisa 10 Propaganda está
à frente da nova campanha da
Judice & Araujo, representante
exclusiva da Christie's
International Real Estate no Rio
de Janeiro. Na próxima semana,
os clientes começam a receber
um flyer, que os levará para o site
da empresa, com as novidades.

Diretor de mídia do escritório de
São Paulo da Giovanni+Draftfcb

A Texaco está investindo no
seu relacionamento com fãs
no Facebook. Para isso, contratou
a agência Zarabatana Digital
para um mês de campanha .
Inicialmente, o objetivo era
conquistar 6 mil pessoas, mas
em duas semanas a página já
somou praticamente 7 mil Likes.

Professor do Centro de Inovação
e Criatividade da ESPM

Fotos: divulgação

A Redecard está patrocinando
as exposições gratuitas: Adriana
Varejão — Histórias às margens
— e os Encontros de arte e
gastronomia. As duas acontecem
entre os dias 4 de setembro e 16
de dezembro, no Museu de Arte
Moderna (MAM), em São Paulo.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

O Chicletes Adams é
comercializado em uma
embalagem de papelão
amarela, que era produzida
pela Impressora Paranaense,
posteriormente vendida
para a Família Max Schrappe.
Sucesso nos Estados Unidos,
quando veio para o Brasil,
a goma de mascar era achada
apenas no sabor artificial
de hortelã. Porém, hoje o
produto é encontrado em
sabores mais suaves como
tuti-fruti. Em uma das
campanhas lançadas no
Brasil, a Adams criou o slogan
“O Amor é feito de ternura”.
A ilustração trazia um casal
apaixonado. A embalagem
do Chiclete Adams
possui o mesmo formato
retangular de anos atrás.
Em cada caixinha,
o consumidor encontra
duas unidades do produto.
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Bacardi faz primeira campanha
nacional para o BigApple

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

CRIATIVIDADE & MÍDIA
 Sexta-feira e fim de semana, 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, 2012 Brasil Econômico 25

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
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