
O americano John Salagaj
acaba de assumir

a diretoria de marketing da
Hertz Rent a Car no Brasil.
O profissional iniciou a sua
carreira na empresa em 2010,
como gerente de mercado e
análise de negócios. Salagaj é
bacharel em história, tem MBA
em marketing pela Universidade
Fordham e mestrado em
Estudos Latino-Americanos na
Universidade de Chicago. Antes
de ingressar na Hertz, trabalhou
em gerenciamento de marketing
em empresas como Bloomberg.

●

Pela primeira vez uma empresa
poderá estampar o seu nome no
projeto cenográfico do Camaro-
te Bar Brahma, considerado o
mais famoso no Carnaval de São
Paulo. Para isso, o patrocinador
terá de desembolsar R$ 1,5 mi-
lhão pela cota Naming Right.

De acordo com o diretor do
evento, Cairê Aoas, além do va-
lor cobrado, haverá um critério
para a escolha de quem vai divi-
dir o nome do Camarote com o
Bar Brahma. “Queremos uma
empresa que traduza o momen-
to do Carnaval, que é uma hora
de alegria para os brasileiros”,
afirmou Aoas.

Nas últimas 12 edições, o es-
paço recebeu mais de 120 mil
pessoas e, até então, Aoas co-
mercializava cotas simples,
que permitiam que outras mar-
cas montassem um stand den-
tro Camarote ou aparecessem
como fornecedoras de algum
outro produto, exceto cerveja.
Em 2012, o evento contou com
a presença de patrocinadores

como: Bombril, Danone, Epare-
ma, Seguros Unimed, Gafisa,
Vivo, Telefônica/Vivo e Royal
Caribbean.

Todo o trabalho de marke-
ting é realizado pela BTO+, que
direciona 70% de todas as ações
para a internet. Com investi-
mento de R$ 8 milhões, o Cama-
rote movimenta R$ 7 milhões
só com mídia espontânea.

E a festa ainda conta com ou-
tras novidades. Nesta edição, o

evento passa a se chamar “Ca-
marote Show Bar Brahma”.
Além disso, o espaço será am-
pliado e contará com 4 mil m².
“Vamos receber cerca de 3,5
mil pessoas por dia”, declarou o
diretor do Camarote.

Para fazer algo diferente do
Carnaval passado, a BBhouse,
organizadora do evento, esco-
lheu para 2013 um tema que
agrada a todos os brasileiros “Fu-
tebol, Paixão Nacional”. ■
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Vivo lançaação interativaparaosclientes

Frogconquistacontadigital
deVichyeBarraMusic

4
milhões

A Namosca foi fundada
há 10 anos. O jovem mudou
nesse tempo ou apenas
ganhou novas ferramentas?
Sem dúvida esse público mudou
bastante nos últimos anos.
É lógico que tem algumas
questões que dá para generalizar,
que são comuns aos jovens de
qualquer geração. Mas alguns
aspectos são muito diferentes.
Um dos principais é o acesso
à tecnologia. Ela não é só mais
uma ferramenta na mão desse
jovem. Ela é algo que muda
o comportamento das pessoas.

E como a Namosca faz
para acompanhar a evolução
desse público, que está
em constante mutação?
Temos basicamente duas
formas de fazer isso. A primeira
é estudar. Fazemos uma série de
pesquisas por ano para entender
cada detalhe do comportamento
dos jovens de hoje. Sabemos até
mesmo quantas pessoas eles
beijam em média em uma festa.
Isolado, esse dado é só uma
curiosidade, mas quando
colocado em conjunto com várias
outras informações, nos ajuda
a entender o perfil e os desejos
desse pessoal. Outra forma de
entender as mudanças é através
dos “embaixadores”. São jovens
formadores de opinião com quem
procuramos manter contato.
É lógico que isso não nos permite
prever todas as mudanças que
vão acontecer, mas conseguimos
nos adiantar a muitas coisas.

A importância do jovem
aumentou na última década?
Sem dúvida alguma. Hoje as
empresas precisam estar em
contato com o jovem. Primeiro
de tudo por uma questão
demográfica. O Brasil tem
muito mais jovens hoje do que
há 10 anos. Mas o aspecto mais
importante é que o jovem de
hoje tem muito mais acesso à
informação do que no passado
e com isso ele ganhou poder de
decisão dentro de casa, o que era
impensável há não muito tempo.

Mandireúnegrandes
atletasnanovarevista

Homenagemàsempresasaéreas

é a quantidade de garrafas que
a Absolut Vodka desenvolveu ao
projeto “Absolut Unique”. A ação
demandou uma reengenharia
da fábrica, que faz com que todas
as garrafas sejam diferentes.
Os produtos serão numerados
individualmente e começarão a ser
distribuídos nas próximas semanas
em80 países, incluindo Brasil.

Maternidadeéfocoda
campanhadaPBKidsBaby

A Telefônica/Vivo lançou um
filme publicitário que começa na
TV e termina no Facebook e no
Youtube. A ação é para divulgar
o programa de relacionamento
“Vivo Valoriza”. O filme conta
a história de um casal, desde
o primeiro encontro até o dia em
que resolvem se casar. Ao longo
de sua exibição, vão aparecendo
ícones da Vivo, permitindo que
o usuário descubra detalhes do enredo. A campanha é assinada
pela DPZ Propaganda e tem estratégia digital da Wunderman.

A Frog anunciou a aquisição
das contas de Vichy e Innéov,
do grupo L'Oréal, Supergasbras
e da casa de shows Barra Music.
Em maio deste ano, a agência
assumiu a área de marketing
digital de Colorama e Maybelline.
A empresa trabalha há dez
anos com ações on-line.

Novo diretor de marketing
da Hertz no Brasil

A Mandi, marca de roupas
feminina e masculina, reuniu em
sua nova revista os esportistas
Victor Valdés, Bruninho, Rickson
Gracie e Bárbara Müller, que vão
contar histórias das suas vidas
profissional e pessoal. A 4ª edição
da Revista Mandi estará disponível
a partir do dia 11 de setembro.

Sócio da agência Namosca,
de marketing jovem

Alexandre Rezende

A PBKids Baby lança neste mês
a nova campanha, que foi criada
pela Z+, agência do Grupo Havas.
O objetivo é conectar a marca
aos futuros pais e mães durante
a maternidade. A ação será
composta por filme para TV
fechada e anúncios em revistas.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A tradicional embalagem da manteiga Aviação,
de cor alaranjada, teve estampada sobre ela
um biplano monomotor até a década de 1940,
quando passou para um trimotor. O nome Aviação
foi em homenagem às primeiras empresas aéreas
instaladas no Brasil. Suas embalagens atualmente
são produzidas pela Metalúrgica Mococa.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

JOHN SALAGAJ

PARA LEMBRAR

...MARCOS CALLIARI

Camarote Bar Brahma abre
espaço para parcerias em 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




