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Casa cria conteúdo popular
para o site da Porto Seguro

Kibon inaugura Magnum
Store em São Paulo

Fotos: divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

COM A PALAVRA...

A Kibon inaugura amanhã
a Magnum Store, em São Paulo.
O espaço gastronômico será
instalado na região dos Jardins
e comercializará a linha premium
de sorvetes da marca. Os
consumidores poderão personalizar
seus picolés, optando por 20
opções variadas de coberturas.
...FERNANDA AFONSO

A campanha de lançamento do
novo Etios, criada pela Dentsu
Brasil para a Toyota, adota uma
linha descontraída com ícones
de diferentes gerações do rock
brasileiro Samuel Rosa (Skank)
e Pitty. A dupla interpreta “As
Curvas da Estrada de Santos”,
do eterno rei Roberto Carlos.

As marcas GE e GE Profile
anunciaram campanha
de marketing com um
investimento de R$ 1 milhão
em ações nos principais
shoppings do Brasil. Como
foi a concepção da ideia?
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Para divulgar o Poker Stars, que
reúne jogadores de pôquer on-line,
a McCann Erickson de Barcelona
criou comercial estrelado pelo
tenista Rafael Nadal. Na peça,
o campeão tenta convencer as
pessoas de que é outra pessoa,
testando o seu poder de blefe.
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Rafael Nadal estrela
comercial da Poker Stars

Essa ação foi criada para expor
a linha completa das duas
marcas, de uma forma em que
o consumidor pudesse interagir
e tirar dúvidas sobre os produtos,
além de participar de jogos
e concorrer a brindes. Nós já
fizemos uma ação semelhante
há alguns anos no shopping
Higienópolis e o resultado foi
bastante positivo. Agora que
renovamos o nosso portfólio
e trocamos as linhas de produtos,
resolvemos retomar a atividade
e expandir a realização da ação
para outras cidades, com o intuito
de gerar maior aproximação com
o consumidor de outros estados.
pa

uma estratégia de comunicação
que envolveu o lado criativo e o
seu desdobramento para ações
offlines. Além disso, a agência
elaborou a plataforma digital de
relacionamento da marca com
os consumidores.
“A empresa precisa se adequar ao mundo de hoje e deve
se mexer. Caso contrário, corre
o risco de desaparecer num
mercado repleto de ofertas”,
completou Gomide. ■

Gerente de Marketing da GE
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ção da página da Tecnisa, HSBC
e da Nextel.
“É essencial ter este tipo de
ferramenta nos dias de hoje. O
adulto que não nasceu no meio
digital, não vive mais sem seu
celular e recorre a internet para
qualquer tipo de pesquisa”, afirmou Gomide.
Baseada no conceito 360º, a
Casa também conquistou a conta do Kuat, refrigerante da CocaCola. Para eles, a agência traçou

Rei embala campanha
do novo Toyota Etios
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Ajudar o cliente a encontrar a
melhor plataforma para se comunicar com o consumidor
tem sido o desafio da Agência
Casa, que surgiu com DNA digital, mas hoje atua também no
cenário offline. A empresa foi a
responsável por redesenhar o
portal da Porto Seguro, que
abandonou a linguagem técnica
para falar o idioma do segurado.
Segundo o CEO da Agência
Casa, Guilherme Gomide, o
projeto demorou um ano para
ficar pronto desde a sua concepção. “O trabalho é longo,
pois são várias etapas a serem
estudadas até o produto final”,
explicou Gomide. Depois de serem contratados, a equipe realizou uma pesquisa com os clientes da Porto Seguro para identificar as dificuldades que eles
encontravam na página online
da empresa.
Não é a primeira vez que a
Agência Casa redesenha o formato de um site. A empresa foi
a responsável pela reformula-

é o número de bandas que
passarão pelos cinco palcos do
Lollapalooza 2013. O festival
acontecerá nos dias 29, 30 e 31
de março, durante o feriado da
Páscoa, no Jockey Club, em São
Paulo. O evento terá atrações
como Pearl Jam, The Black Keys,
The Flaming Lips, Franz
Ferdinand e Planet Hemp.

NO MUNDO DIGITAL

Resistente ao tempo

Novo aplicativo da revista VIP despe modelos
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Campanhas da Groselha Milani ganharam destaque por
causa do jingle e do rostinho que saltava sobre os versos da
canção, como nos antigos videokês. A música era assim:
“Groselha vitaminada Milani/ Iahuu/ É uma delícia/
Iahuu/ No leite, no refresco e no lanche...”. Fora da mídia,
a marca continua no mercado e até hoje o xarope de
groselha é um dos principais produtos da empresa.

THIAGO FRANZÃO
Diretor de Mídia do SanofiLab
na Publicis

Depois de quatro anos
na Y&R, o publicitário
Thiago Franzão assume a
direção de Mídia do SanofiLab
na Publicis, um núcleo exclusivo
de contas do laboratório Sanofi
que tem uma estrutura completa
dentro da agência. O novo
diretor de Mídia já trabalhou
com clientes como Boehringer
Ingelheim, Bradesco, Colgate
Palmolive, P&G, Telefônica,
Sony, Palm, Abyara, Cielo,
Pringles e BB Seguros, tendo
atuado também nas agências
LongPlay e Grey Brasil.
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Por que optaram em fazer
uma ação off-line?
ut

Nós temos um cronograma
de ações on-line constante, que
tem gerado bastante visibilidade
para as marcas. Agora sentimos a
necessidade de realizar uma ação
em que o consumidor pudesse
interagir, conhecer os produtos
de perto em uma cozinha
ambientada e saber como eles
funcionam. Acredito que esse
tipo de estratégia é importante
para reforçar as ações on-line.
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A fri.to e a revista VIP criaram um
aplicativo no qual o consumidor consegue
tirar a roupa das modelos que estão na
edição de outubro da revista. Por meio de
um smartphone ou tablet com câmera é
possível usar a realidade aumentada para
despir algumas modelos. Para ter acesso
basta baixar o aplicativo “Raio-X VIP”.
O usuário, então, direciona a câmera do
dispositivo para a foto da modelo e aguarda
que o app focalize automaticamente.
Logo depois a imagem da mulher sem
roupa pode ser visualizada no telefone.

Como a GE enxerga
as campanhas realizadas
em redes sociais?
A GE tem a preocupação de
incentivar o consumidor
a curtir os bons momentos da
vida, por isso promove muitas
ações em redes sociais a fim de
fortalecer esse posicionamento.
Pretendemos explorar o
momento de “abertura das
cozinhas” como uma área de
convívio dentro de casa para
fortalecer o relacionamento
com o consumidor. Temos
adaptado nossas estratégias
às tendências do mercado
e investido também nas mídias
sociais. Carolina Marcelino

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.

