
O escritório da NBS
em São Paulo anuncia

a contratação de três novos
profissionais para a criação:
o diretor de Arte Tales Lima
(ex-F/Nazca); o redator
Saulo Filho (ex-One Big
Agency/Amsterdam)
e a assistente de Arte Tammy
Aires (ex-Giovanni+Draftfcb).
O trio chega para reforçar
a equipe comanda por
Carlos André Eyer e trabalhar
com clientes como Batavo,
Suvinil, SulAmérica Seguros,
Gradiente, entre outros.

●

Melhorar a presença da marca
na internet está entre os objeti-
vos do Grupo Technos, líder
domercado de relógios no Bra-
sil, para aumentar as vendas
da companhia. Em 2011, as
vendas da Technos cresceram
21,3%, número que poderia
ter sido maior caso a presença
da empresa na web já estives-
se consolidada. “Ainda vemos
um grande potencial de merca-
do, pois o relógio é um produ-
to muito relacionado ao dese-
jo. Entretanto, quando coloca-
mos no Google, ele ainda não
aparece desta forma, pois não
entra nos sites de moda”, afir-
ma Stephan Duailibi Younes,
gerente de Marcas e Comunica-
ção da empresa.
Entre as oito marcas do gru-

po, a que deve ganharmaior in-
vestimentos na internet é a Ma-
riner, por ser voltada ao públi-
co jovem. “Em breve, lançare-
mos o e-commerce dessa mar-
ca. Outra que já tem bastante
presença nas redes é a Euro,

que possui site, blog e Face-
book, além do e-commerce”,
afirma Younes.
Amarca que dá nome ao gru-

po, a Technos, também deve ter
a presença digital reforçada,
com uma grande reforma no si-
te. “Queremos mais contato
com o cliente”, diz o executivo.
No mundo offline, a empre-

sa também vem tentando for-
talecer sua presença. Nesta li-
nha, as ações nos pontos de
venda durante o Natal ga-

nham especial atenção. Segun-
do Younes, o grupo tem cinco
novos projetos para as marcas
Euro e Technos, que serão lan-
çados até a chegada desta épo-
ca. Serão escolhidas dez lojas
no país, cinco para cada uma
delas, nas quais serão monta-
das espaços dedicados exclusi-
vamente às marcas. “Vejo es-
sas ações como um divisor de
águas para o setor, pois no Bra-
sil isto não é feito”, diz o exe-
cutivo. ■
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As salas de cinema e a
revolução dos estádios no país
Nos próximos dois anos a indústria
do entretenimento passará por
mudança profunda no Brasil.
Serão erguidos ao 14 novos
espaços de lazer, contando os
estádios de futebol que estão sendo
reformados e construídos para a
Copa de 2014 e os projetos próprios
dos clubes Palmeiras e Grêmio.
Isso significamais de 700mil
lugares disponíveis, oferecidos
a partir dosmais altos padrões de
conforto, segurança e qualidade,
com possibilidade de uso não só
para o futebol, mas também para
uma série de outras atividades
esportivas, de lazer ou de negócios.
A arenamultiuso, como é chamada
esse tipo de instalação, representa
novo conceito para o padrão do
entretenimento brasileiro. Mas é
antes de tudo uma oportunidade de
desenvolvimento do futebol como
espetáculo. Amédia de público do
último Campeonato Brasileiro foi de
meros 15mil espectadores, o que
significamenos dametade da sua
capacidade total utilizada. Segundo
a Pluri Consultoria, esses mais
de sete milhões de ingressos que
não foram vendidos em 2011
representammais de R$ 200
milhões não arrecadados. O fato de
o Brasil passar a ter estádios novos,
indica que o público de futebol deve
aumentar bastante nos próximos
anos. Até porque a renda per capita
das famílias brasileiras apresentou
forte expansão na última década,
o que significa mais dinheiro
disponível no orçamento para
gastos com entretenimento e lazer.
Assim, deve aumentar não só
a quantidade de público, mas
também o gastomédio de cada
torcedor. É um fenômeno parecido
com o que ocorreu com as salas
de cinema, que atualmente vendem
quase 144milhões de ingressos por
ano. Em 2002 esse número era de
90,8milhões. E o mais interessante
é que esse crescimento se deu
aomesmo tempo em que o valor
do ingresso aumentou 71% .
Como em qualquer setor da
economia, os consumidores estão
dispostos a pagarmais desde
que haja um padrão adicional de
qualidade, conforto e segurança.

A campanha assinada pela
Loducca para a Cia Müller
de Bebidas traz conceito
“Viva o choque térmico”, em
oito diferentes peças criadas,
exclusivamente, para divulgar na
web os novos sabores da 51 Ice,
Sensações Hot e Freeze, que
já estão disponíveis no mercado.
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é o número de artigos no site de
notícias colaborativas do Yahoo.
A empresa anunciou ontem que o
serviço, que só existe nos Estados
Unidos, terá versão brasileira até
o final do ano. No site, que conta
com mais de 550 mil inscritos,
as pessoas podem enviar vídeos
e textos sobre qualquer tipos
de acontecimentos.

ESPNBrasilexibesérie
sobre futeboldeareia

A Leroy Merlin estreia mais
um canal de comunicação
com seus clientes. A rede
que já vem estreitando
seu relacionamento com
o consumidor pelo Twitter,
Facebook e Foursquare,
trazendo notícias das lojas
e suas ações, lançou o Blog
Leroy Merlin para ajudar os
interessados em transformar sua casa. Quem acessá-lo poderá conferir
a colunas diárias produzidas por profissionais com anos de experiência
na área de reforma, projeto, obras e decoração de ambientes.

Redator, assistente de Arte
e diretor de Arte da NBS

A Philips televisores está de novo
visual nos principais pontos de
venda. Criada pela agência Mood,
a campanha adota linguagem
mais moderna no que diz respeito
à tecnologia. O posicionamento
da marca é simples e direto,
sem palavras em inglês: “Imagem
Incrível. Conteúdo Inteligente”.

Pesquisador e consultor da
Trevisan Gestão do Esporte

Fotos: divulgação

A série “Ao Som do Mar,
À Luz do Céu” narra a história
do futebol de areia, esporte
que tem a alma carioca — é
coprodução da Conspiração e
da ESPN, realizada com recursos
da Lei do Audiovisual, através
da Agência Nacional do Cinema.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br
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Technos reforça presença na
web e cria novas ações off-line
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




