
A diretora do eBay,
Daniela Jorge, foi nomeada

conselheira do GetNinjas, que é
um site de contração de serviços
de diversos segmentos. Commais
de 20 anos de atuação em design
focado na experiência do usuário,
a executiva também foi
vice-presidente do Yahoo!. Daniela
aceitou o desafio por acreditar
que omercado de startups
brasileiro está passando por um
ótimomomento. Fundado em 2011,
o GetNinjas.com.br recebeu
aportes de capital da Kaszek
Ventures e da Monashees Capital.

●

A Procter & Gamble está expan-
dindo a política de patrocínios
de forma agressiva. A estratégia
principal tem sido aliar as suas
marcas a ícones brasileiros, prin-
cipalmente aos do esporte. Du-
rante a 3ª edição do P&G Expe-
rience 2012, que ocorreu ontem
em São Paulo, o diretor de Mar-
keting José Cirilo apresentou as
novas plataformas de campa-
nha da empresa.

“Nós somos patrocinadores
das Olimpíadas até 2022. O es-
porte será o carro chefe deste in-
vestimento”, disse Cirilo. A
marca Gillette será a responsá-
vel por trazer os atletas para per-
to da companhia. Sem focar em
uma única modalidade, a Gille-
te convidou os lutadores de
MMA, César Mutante e Cigano,
os pilotos de Stock Car, Cáca e
Popó Bueno, e os jogadores de
futebol, Lucas do São Paulo e
Paulinho do Corinthians. Jun-
tos, eles lançaram a campanha
“#cara de ontem não ajuda em
nada. Use Gillette”.

Outro grande investimento
foi com a ação realizada com a
apresentadora Xuxa para o pro-
duto Koleston. A empresa não
confirma, mas a Rainha dos Bai-
xinhos teria recebido R$ 2 mi-
lhões para ficar morena.

Para a também diretora de
Marketing da P&G Danielle Pa-
nissa, este evento é importante
para firmar as marcas no cons-
ciente do consumidor e também
no do varejista. “A nossa parce-

ria com a modelo Gisele Bünd-
chen, por exemplo, tem sido
muito positiva em termos de ne-
gócio”, afirmou. Além de ser ga-
rota propaganda da marca Pante-
ne, a modelo passa a ser a cara
da Oral B ao menos pelos próxi-
mos dois anos. Hoje, estreia a pri-
meira campanha virtual da mar-
ca com a estrela. Em parceria
com a agência Publicis, a P&G
criou um filme no qual a modelo
realiza um striptease. ■
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Volkswagensimulapartidacomo“GolaGol”

Momaconquistaconta
latina daOpenEnglish

20
milhões

Qual é o conceito
de meeting designer?
Poeticamente falando, é o
profissional que encanta o
evento, consegue sensibilizar o
participante por algo realmente
criativo, inesperado, fora do
comum. São profissionais que
sabem combinar a técnica com
a criatividade. Conceitualmente
descrevendo, é quem participa
junto com o cliente do porque
de se fazer um evento, planeja
todas as etapas: do formato até
os investimentos.

No que o meeting designer
se diferencia da organização
de eventos?
O MD tem uma visão muito mais
global da representatividade
do evento como ação de
marketing e de comunicação.
Ele tem conhecimento
estratégico, enxerga além
da qualidade de um cenário ou
do áudio. Vai além da produção,
da realização. Exatamente
como um diretor de cinema sabe
interpretar as necessidades de
um script, de um roteiro, dirigindo
o todo e não apenas a montagem,
a organização do evento.

Quem utiliza esse conceito no
Brasil? E no exterior? Você
poderia dar alguns exemplos?
As grandes corporações,
essencialmente, que já
entenderam há algum tempo
o valor de um evento bem
desenhado e organizado para
fidelizar clientes e lustrar a marca.
Noto muitas empresas investindo
em eventos próprios, às vezes até
mais ou igual ao que dedicam para
as mídias tradicionais. Conseguem
assim falar diretamente com
seu cliente, atraindo-o para seu
próprio ambiente e distribuindo
suas mensagens sem dispersão.
A Doria Associados é um case
de empresa que sabe desenhar
a arquitetura de um evento
e combinar com organização.
Os eventos funcionam como
forma de promover negócios
através de relacionamento.
Carolina Marcelino

Bradescocontrataator
paravendercrédito

Bonitacamisa,Fernandinho!

foi o número de conexões entre
fãs emarcas nas redes sociais
registrado nomês de agosto pelo
indexSocial. O destaque foi para
omaior engajamento daMelissa.
O perfil, que ocupava a quarta
posição do ranking nomês anterior,
conquistou duas posições e ocupa
o segundo lugar da tabela, atrás
apenas do líder Brahma Futebol.

Cenoura&Bronzerenova
comProjetoVirnaVôlei

A AlmapBBDO criou um
aplicativo para integrar a
campanha do Novo Gol, da
Volkswagen. A ferramenta “Gol a
Gol”, feita para celular, simula
uma partida de futebol, em que
os jogadores ficam de lados
opostos do campo para fazer gol
contra o adversário. Além disso,
o aplicativo exibe fotos e textos
sobre o Novo Gol e leva o usuário ao link do mobile site. O aplicativo
ainda permite que o usuário jogue contra os amigos que estão perto,
com o Bluetooth e, com os que estão longe, por Wi-Fi ou 3G.

A Moma, agência de Fico
Meirelles e Rodolfo Sampaio,
conquistou a conta da Open
English, escola de ensino à
distância criada para reinventar
a experiência do aprendizado
do idioma inglês. A eles caberá
a criação de campanhas para
o Brasil e a América Latina.

Diretora do Ebay é nomeada
conselheira do GetNinjas

A agência Y&R criou a nova
campanha publicitária do
Bradesco, que é protagonizada
pelo ator Mateus Solano.
A ação inspira o público
aposentado a realizar planos
adiados e reforça a possibilidade
de concretização com o
Crédito Consignado Bradesco.

Líder da Imaginadora, empresa
especializada em meeting design

Rafael Neddermeyer/O Dia

A marca Cenoura & Bronze
renovou patrocínio ao Projeto
Virna Vôlei que atende crianças
carentes das comunidades Pavão
Pavãozinho, no Rio de Janeiro.
O Projeto está completa um ano e,
agora, poderá ampliar o número de
crianças atendidas, de 35 para 50.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Poucos bordões publicitários conquistaram a
longevidade e a aderência como “Bonita camisa,
Fernandinho”, que marcou uma série de comerciais
dedicada a revitalizar a marca US Top, da Alpargatas.
Criada em 1984 pela Talent, a campanha mostrava
um funcionário que inovou indo trabalhar com uma
camisa diferente da dos colegas.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

DANIELA JORGE

PARA LEMBRAR

...ANA MARIA DONATO

P&Greforça seu time de
personalidades pormarcas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 21.




