
A AlmapBBDO contratou
Fernanda Antonelli como

diretora de Serviços a Clientes.
Ela lidará com empresas como
Ambev (Antarctica e Bohemia),
Audi, Azeites Gallo, Bauducco,
Elma Chips, GE, Gol Linhas
Aéreas, H2OH!, Havaianas,
J&J (Sempre Livre), Mars
(Whiskas, Pedigree, Twix,
Sneakers e M&M's) Pepsi e
Seara. Fernanda esteve na JWT
por 15 anos e deixou a agência
como Head of Client Services,
atendendo clientes como
Unilever e Kraft Foods.

●

Levar o consumidor para den-
tro da ação sem deixá-lo ente-
diado. Este é o desafio das agên-
cias de publicidade, que encon-
traram no “Branded Content” a
ferramenta ideal para levar o
cliente para dentro da marca.
Aprimorado pela Content Hou-
se, este conceito de marketing
tem conquistado anunciantes,
veículos de comunicação e prin-
cipalmente os clientes.

“O Branded Content é quan-
do a marca passa a mensagem
publicitária de uma forma tão
orgânica que o consumidor
acaba captando essa ideia dife-
rente”, disse a diretora da Con-
tent House, Adrianne Elias. De-
pois de 17 anos no marketing
da Ambev no núcleo de bebi-
das não alcoólicas, Adrianne
montou a sua própria agência
por sentir falta de profissio-
nais neste setor.

A televisão e a internet são
os meios mais comuns e dinâmi-
cos para se trabalhar com este
conceito publicitário. O reality

show “A Fazenda”, por exem-
plo, realiza provas com os parti-
cipantes com marcas como pa-
trocinadoras. De acordo com
dados divulgados pela Bandei-
rantes e Record, essas ações re-
presentam, em média, 16% do
faturamento comercial total
das emissoras.

Este tipo de iniciativa está se
tornando cada vez mais co-
muns nas novelas e na rádio
(com programas patrocinados

por uma marca). “Pesquisas
mostram que as pessoas se dis-
persam muito com as publicida-
des convencionais”, afirmou a
diretora da agência.

No meio digital, as campa-
nhas são mais expansivas. A
Content House criou para a Bo-
hemia uma ação em que os in-
ternautas podiam criar o rótulo
personalizado. “A internet não
nos dá limite para a imagina-
ção”, declarou Adriannne. ■
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Castorestreiasimuladordecoresemseusite

SportClub Internacional
lançagibi infantil

R$53
milhões

Em nosso mercado, a maioria
das empresas não observa as
propriedades das mídias digitais
de maneira correta, tendo
conceitos e práticas baseados
nas premissas equivocadas. Em
meio ao movimento de contínua
transformação digital, grande
parte das marcas brasileiras
faz uso de suas aplicações e
investimentos em internet ainda
como canal de comunicação,
considerando apenas uma
possível e pontual geração de buzz
ou aumento de sua base de fãs.
Sem dúvida, ações de curto prazo
são necessárias, mas é importante
considerar a manutenção
do diferencial competitivo
e a marca no longo prazo.
Por essa perspectiva,
é possível afirmar que o uso
de plataformas digitais para
comunicação deixa de ser um
potencializador de vantagem
competitiva, pois sua utilização
maciça anula o diferencial.
Uma “horizontalização” do
digital em toda a estrutura de
marketing da empresa passa
a ser premissa de sobrevivência
e, sem dúvida, evolução.
Assim, faz-se necessário
pensar o digital em todas
as possibilidades no contexto
do negócio em questão.
Para o consumidor, os
momentos de interação digital
não são "verticalizados",
seja em tempo ou plataforma.
Ele simplesmente vive e
aproveita o que lhe é entregue.
Recentemente, um grande
banco nacional lançou uma
inovadora proposta de
atendimento. O projeto
contempla desde painéis
interativos até mesmo um robô
que interage com clientes, além
de canais de relacionamento nos
quais cada questão é respondida
em 5 minutos pelo SAC 2.0.
Dessa forma, para melhores
performances, é preciso
que tenhamos mais iniciativas
iguais a essa, tendo o digital
que nem uma base para
experiências e não somente
como canal de comunicação.

LaPastaGiallaproduz
primeirocomercial

PomadaMinancora

é quanto o São Paulo Futebol
Clube receberá para ceder à marca
Semp Toshiba, que é a nova
patrocinadora do time paulista.
A parceria, que vai durar até 2014,
faz parte da celebração de 70 anos
da Semp Toshiba no Brasil. O São
Paulo estava sem patrocínio desde
o começo do ano, após o fim
do contrato com o Banco BMG.

WizardcontrataAfrica
comoagênciapublicitária

A Castor, especializada na
fabricação de ferramentas e
acessórios para acabamento,
pintura e efeitos decorativos,
lançou o simulador de cores
em seu site www.castor.com.br.
Cada efeito pode ser visualizado
em diferentes cores e em
mais de 200 tons em apenas um
clique. Desta forma, o internauta
pode ter uma ideia mais exata
de como ficará a parede, com o efeito e a cor desejada.
Na seção Clube do Pintor também há dicas para o consumidor.

O Sport Club Internacional vai
lançar um gibi infantil com o
objetivo de aproximar o time aos
torcedores mirins. As crianças
de até 11 anos que aderirem
à categoria Sócio Coloradinho
vão receber a cada dois
meses uma nova edição de 20
páginas totalmente coloridas.

Diretora de Serviços
a Clientes da AlmapBBDO

Produzido pela Biruta Filmes com
ajuda da VIP Propaganda, o novo
filme rede de franquias La Pasta
Gialla tem o objetivo fortalecer
a marca em algumas grandes
capitais brasileiras como São
Paulo, Curitiba, Goiânia, entre
outras. O Chef Sergio Arno é
a grande estrela do comercial.

Publicitário e professor de
pós-graduação da ESPM- RJ

Alexandre Rezende

A Africa terá um orçamento anual
de R$ 15 milhões da Wizard para
elaborar e desenvolver as ações
publicitárias da rede. O primeiro
trabalho será uma campanha
para a série de shows da cantora
Madonna no Brasil, da qual
a rede será co-patrocinadora.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

As latinhas da pomada Minancora sofreram
poucas alterações ao longo do século XX. Os potinhos

laranjas foram fabricadas por muitos anos pela
Metalgráfica Trivisan. Em 1992, as latas foram

substituídas por embalagens plásticas e hoje são
fabricadas pela Herplast Industrial de Plásticos.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM
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PARA LEMBRAR

...VITOR LIMA

Content House desenvolve
ações interativas com cliente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




