
A produtora de áudio
A Voz do Brasil anuncia

a chegada de Adriana Pavan
a equipe, para atuar em Novos
Negócios e Produção Executiva.
Adriana atua no mercado
de comunicação, produção
e eventos há mais de 20 anos.
Iniciou sua carreira em 1991,
na área de criação da MPM,
com projetos para clientes como
Johnson&Johnson, H Stern,
Postos Ipiranga, Santher
e Procter&Gamble. Ela também
passou por agências como
McCann Erickson e Salles.

●

A Unideias acaba de conquistar
a conta da Dr. Oetker — do Gru-
po Oetker, que possui ainda a
Hamburg Süd Brasil e a Aliança
Navegação e Logística — com a
missão de filtrar projetos cultu-
rais e esportivos que receberão
investimentos da empresa. O
problema é que a marca, espe-
cialista na fabricação de produ-
tos culinários, recebe propostas
de todo tipo, em quantidade
avassaladora. Por isso, o objeti-
vo desta parceria é tornar o pro-
cesso mais eficiente.

De acordo com o CEO da Uni-
deias, José Messina, há muitos
projetos que não possuem afini-
dade com o perfil da empresa.
“Nós vamos alinhar tudo isso e
redirecionar a marca para o seu
real público-alvo”.

Com o auxílio da Unideias, a
Dr. Oetker pretende patrocinar
projetos de cunho sociocultural
e esportivo em comunidades de
diversas partes do Brasil. “Essa
tipo de parceria é valorizada pe-
los consumidores e beneficia as

a marca”, afirmou Messina.
Na sua avaliação, hoje em dia

não adianta mais focar ações
apenas em horário nobre da TV.
“É preciso relacionar a marca a
projetos de valor social, como
corridas e peças teatrais, entre
tantos outros”, disse,

Além da Dr. Oetker, a Uni-
deias é a responsável pela tria-
gem dos projetos em que a Bau-
ducco, Ericsson e Shell estão en-
volvidas. Com contrato de um

ano, Messina já fechou a primei-
ra parceria da Dr. Oetker. Ela se-
rá uma das patrocinadoras da
peça “Eu não sou bistrô”, com o
ator Luis Gustavo.

Na história, ele é um ex-chef
de cozinha que tenta achar um
sucessor. “Alguns produtos da
marca devem aparecer de forma
sutil dentro da peça, além do ma-
terial impresso que será distri-
buído. A estreia será em março
de 2013, em São Paulo. ■
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A influência dos canais
digitais do PDV na
construção do imaginário
social das marcas para
a venda de produtos
O processo de influência passa
sim pelo multissensorialismo
da marca em sua aplicação
tradicional, porém necessitando
de alguns ajustes quando
falamos em um ponto de
venda digital, aqui entendido
como ponto de venda
comercial que utiliza uma
máquina capaz de decifrar
a mais inteligível rede e que
se prontifica a ser o chamado
“novo vendedor digital” — aquele
em que você pode consultar
sem antes ele se oferecer.
O novo processo no ponto
de venda digital usa do
segredo de se beneficar do
multissensorialismo que
potencializa e torna o canal
uma fonte inesgotável de novas
oportunidades de negócios.
Lindstrom detalha as quatro
dimensões da marca que
deseja criar esse sentido
da sinergia. São elas:
● Compromisso emocional
com o consumidor,
estabelecendo relação de
fidelidade, que é construída em
um longo período de tempo.
● Equivalência otimizada
entre percepção e realidade;
esta deve satisfazer e exceder
a percepção do consumidor.
● Plataforma de marca única,
mesmo com diferentes
produtos, vinculando as linhas
de produto usando pontos
de contato sensoriais.
● Marca diferenciada,
inigualável e única,
protegendo a identidade da
marca dos concorrentes.

Uma nova forma que vem
produzindo muitos resultados
é o Marketing de Experiência,
aquele de Schmitt, o qual
classifica que o marketing
experimental está em todos
os lugares, pois as marcas
estão na atualidade.

BlueManGrouppilota
trememaçãodaTim

Paragentegrande

das rádios brasileiras têm sites.
É o que revela pesquisa da
Associação Brasileira de
Emissoras de Radiofusão (Abert).
O estudo mostra que 84,1%
transmitem seus programas pela
internet. Além disso, a venda de
espaços publicitários nas páginas
da rede já é uma estratégia
usada por 24% das rádios.

Duffmarcapresençano
BeerExperienceemSP

Para fazer o cliente refletir
sobre o real valor do dinheiro,
o HSBC criou uma estratégia
de comunicação que mostra a
importância de fazer a gestão
certa do seu patrimônio.
Assinada pela JWT, a
campanha inclui filme on-line —
disponível no brandchannel
do HSBC — e o aplicativo para
Facebook “What’s Money?”. Para usá-lo, basta acessar o link
www.oqueedinheiro.com.br e entrar com os dados do perfil na rede
social. A ação inclui ainda anúncios de mídia impressa e digital.

Bis está lançando o Bis Xtra, uma
barra de 55 gramas. O objetivo
da marca é impedir a expansão
do americano Kit Kat. O novo
produto pode ser encontrado
nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste do país com o preço
sugerido de R$ 2,30, a partir
da segunda semana de outubro.

Produtora executiva de
A Voz do Brasil

A Tim está de campanha nova,
assinada pela Neogama/ BBH.
Batizada de “Trem Azul”, a ação
conta com dois filmes para TV
aberta, que pretendem mostrar
o quão longe o cliente pode ir
usando os serviços da operadora.
Os comerciais trazem o Blue
Man Group pilotando um trem.

Professor de pós-graduação em
Gestão e Marketing Digital da ESPM

Fotos: divulgação

A cerveja Duff Brasil participa
da 2ª edição do Beer Experience,
festa que estimula a cultura
cervejeira em São Paulo. A marca
vai vender materiais oficiais,
como copos, chaveiros, bonés e
camisetas. O evento acontece
hoje e amanhã na capital paulista.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Campanha protagonizada pelo Homenzinho Azul,
personagem criado pelo desenhista Walbercy Ribas,
ajudou a Johnson & Johnson a se aproximar do
público adulto. O slogan, criado na época do
lançamento, fazia a ponte entre o mundo adulto e
infantil: “Gente grande também precisa de carinho”.
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Parceria daUnideias coma
Dr.Oetker começa no teatro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




