
A Vetor Zero/Lobo
anunciou a contratação do

diretor de cena Roberio Braga
para completar o seu time de
diretores de live action. Braga
tem passagens pela Zeppelin
e pela Margarida Filmes. Seu
portfólio acumula projetos para
Bohemia, Vale, Ford, P&G e Fiat
— que entrou no Anuário do
Clube de Criação 2012 com o
filme “Flanelinha”, que também
concorre ao prêmio Profissionais
do Ano. Ele fará parte da equipe
do sócio e produtor executivo da
Vetor Zero/Lobo, Alberto Lopes.

●

As exportações da Seara para o
Oriente Médio representaram
23,8% da receita da marca no
segundo trimestre de
2012. Para fidelizar ain-
da mais os consumido-
res, a empresa têm in-
vestido em campanhas
publicitárias em Abu
Dhabi e Dubai, nos Emi-
rados Árabes, há pelo
menos três anos. Neste
ano, a empresa escolheu
o Ramadã, mês sagrado
dos muçulmanos- que
ocorreu em julho-, para
realizar a ação.

De acordo com o dire-
tor de marketing da Sea-
ra, Antônio Zambelli, a
campanha foi pautada
pelo Brasil e criada e pro-
duzida por uma agência
de Dubai. “Desta forma,
nós asseguramos que os
aspectos religiosos e cul-
turais sejam respeita-
dos”, disse Zambelli.

O amarelo e o verme-

lho foram as cores principais
da campanha para lembrar o
entardecer do dia, que é quan-
do as pessoas podem se ali-
mentar neste mês. Além dis-
so, a imagem da mulher não é

usada na ilustração, já que na
cultura muçulmana, é o ho-
mem que tem o costume de ir
às compras.

Em 2010, a Seara desenvol-
veu um filme para a TV. Já nes-

te ano a campanha se li-
mitou a ações nos pon-
tos de vendas e a ou-
tdoors, já que o grande
investimento foi na mí-
dia impressa. “A cada
ano queremos fazer uma
coisa diferente e ampliar
a nossa participação de
marketing nesses luga-
res”, contou o diretor.

Com o intuito de ex-
pandir ainda mais no ex-
terior, Zambelli confes-
sou que o maior desafio é
fazer campanha publici-
tárias para o mercado rus-
so. “Apesar de eles terem
hábitos ocidentais, eles fi-
cam no meio do caminho
no mapa”, declarou.

Aqui no Brasil, a Al-
map é a agência parceira
da Seara, que já está se
preparando para as cam-
panhas do Natal. ■

Decolar.comlança ação
com10celebridades

➤

Niveafazprimeirapeçaemcinema4DnoBrasil

19
milhões

Como é a estratégia de
marketing desenvolvida
pela Bematech?
Hoje a estratégia de marketing da
Bematech visa atingir de maneira
segmentada todos os nichos de
mercado que seus produtos
atendem, apresentando as
soluções integradas entre
equipamentos, sistemas de
gestão e serviços, e os benefícios
de sua aplicação no varejo e
hotelaria, independente do
tamanho do negócio, seja
estabelecimento único ou rede,
loja própria ou franquia.

Você acha que a migração
da publicidade para as redes
sociais é uma forma positiva
de falar com o público?
Sem dúvida trabalhar bem nas
redes sociais é uma forma
positiva e assertiva de
publicidade. As possibilidades
de segmentação que esse meio
proporciona faz com que a marca
entre em contato com o público
de maneira muito natural,
gerando alto índice de interesse e
conversão. Desenvolver conteúdo
e responder a esse público
torna-se mandatório para
conseguir manter a fidelidade
dele. Nossa gestão de conteúdo
em redes sociais tem esse foco:
informar a respeito da
companhia, lançamentos,
oportunidades de negócio e
acima de tudo compartilhar
novidades e tendências do varejo.
Integrar as ações de marketing
torna-se fundamental para o
sucesso de qualquer campanha.

Vocês já desenvolveram
campanhas para quais
empresas?
Temos clientes como O Boticário,
a rede de franquias de alimentos
Subway, o Resort Costão do
Santinho, o Grupo Atlantica
Hotels, GRSA, o restaurante La
Tambouille e Vasco da Gama.
Uma de nossas ações foi reunir
depoimentos deles falando de
como a nossa estratégia de
marketing os ajudou a atingir
seus objetivos. C.M.

A Decolar.com contratou 10
celebridades para a campanha
“Eu compro no Decolar.com”.
O filme, criado pela .R.E.F.
Comunicação, será veiculado nas
TVs aberta e fechada e rádios.
Entre as estrelas estão a atriz
Deborah Secco e o ex-tenista
Gustavo Kuerten

Itaipava lançacampanha
porum Brasil “perfeito”

Cafécomgostinhodavida

é o número de músicas baixadas
de forma ilegal nos últimos seis
meses no Brasil. De acordo com
uma pesquisa realizada pela
Musicmetric, o país é o quinto
no ranking de compartilhamento
ilegal. Os americanos estão no
topo da lista — com mais de 96
milhões de downloads, seguidos
por Reino Unido, Itália e Canadá.

Ariscoganhaversãopara
receitascomcarne moída

A Nivea lançou uma ação em
cinema 4D para mostrar as
sensações proporcionadas por
sua linha de sabonetes líquidos. A
AgênciaClick Isobar desenvolveu
dois filmes, que serão exibidos
simultaneamente. A agência criou
óculos cromáticos com filtros de
cores distintas. O público que
estiver em um lado da sala usará
os óculos vermelhos e assistirá ao
filme com o tema banho especial. A outra metade da sala usará os
óculos verdes e será impactada por um efeito de banho refrescante.

Diretor de cena (à esq.) e o sócio
da Vetor Zero/LoboCargo (à dir.)

A Y&R é a responsável pela nova
campanha da Itaipava: “ReBrasil”.
O objetivo da ação é reforçar que
a cerveja “100%” já existe e que
agora é hora de criar o Brasil
perfeito. Para isso, foram usadas
técnicas de animação 3D. Além
do filme para a TV, há também
um aplicativo para Facebook.

Coordenadora de marketing
da Bematech

Fotos: divulgação

A Unilever Food Solutions, divisão
da companhia para o mercado
food service, lançou o tempero
“Arisco Rende Mais”. O produto
promete aumentar o rendimento
das receitas com carne moída
em até 50%. A novidade
chega ao mercado este mês.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

OtemadacampanhadoCaféSeletoestá listadoentre
osjinglesmaislembradospelopúblicodeSãoPaulo.
Amúsica falavadoprazerdetomarcafésobaperspectiva
deumacriança.Ojingle,feitoparaveicularemrádio,fez
tantosucessoquefoilevadoàTV.A música teve versões
gravadas até em japonês.
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Seara investe empublicidade
nomercado internacional
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