
ADM9Rio estrutura a sua
equipe deMídia commais

cinco profissionais. Para o
departamento comandado por
Renato Fachim, chegam: Aline
Freitas (ex-WMcCann, Agência3 e
Binder), como supervisora deMídia;
FernandaBastos (ex-Ogilvy, NBS e
Artplan), como assistente deMídia
Offline; Ivana Lessa (ex-Hi-Midia),
para atuar como coordenadora de
Search, alémdo coordenador de
MídiaOnline Rodrigo Vivian
(ex-Script) e de Luisa Amaral
(ex-Media Factory), para os cargos
de assistentes deMídia Online.

●

A Agência We reestruturou sua
área de performance online e
de redes sociais e criou uma
área denominada WAP
— We Are Performance.
O intuito é monitorar o
quanto as suas ações ge-
ram de retorno para os
clientes. Ao colocar seu
trabalho à prova, a em-
presa pretende sair na
frente das outras agên-
cias que também tem o
internauta como alvo.

Para Felipe Almeida,
um dos sócios da We, es-
te tipo de trabalho vai
ajudar o anunciante a
entender para onde o in-
vestimento dele cami-
nha. “Se você faz um
anúncio em uma mídia
offline não dá para sa-
ber o quanto isso gerou
em compras. Já na inter-
net é possível mensu-
rar”, disse .

A Catho é uma das
que possuem este tipo

de contrato com a We. Para
eles, a agência desenvolve
uma ação ampla no meio onli-
ne, que engloba a compra de
palavras chaves no Google,
anúncios personalizados no

Facebook, entre outros tipos
de abordagens.

Esta nova área da agência
atua com a criação de ações fo-
cadas em resultados e é respon-
sável por todas as ações PPC -

Pay Per Click da agên-
cia, que demonstra o
número de pessoas
que realmente usaram
o link de um anúncio
ou ação na internet pa-
ra visitar o site do
anunciante.

Para pôr em prática a
ideia, a We reforçou o
time de profissionais
com Brunno Feola, que
é o diretor de PPC; Leo-
nardo Martins, Head
de PPC; Fernanda An-
dresa, Key Account; e
Talita Alves, Planner
de Redes Sociais.

Além da Catho, a We
cuida de toda ação de
estratégia digital de em-
presas como Grupo Mul-
ti (Yázigi-SP), Bayard,
Grupo Concept, Desfi-
lar e Calvin Klein Jeans,
entre outros. ■

➤

KLMlançaaplicativodesugestõesdeviagem

IrwinFerramentas
patrocinaPortuguesa

R$ 1.850

Qual a importância da
publicidade nas redes sociais
para as PMEs?
Para empresas pequenas ou
recém-lançadas, como é caso das
startups, marcar presença nas
redes sociais pode fazer toda a
diferença para alavancar e fazer
o negócio deslanchar. Uma loja
virtual, por exemplo, consegue
segmentar a comunicação e
estreitar o relacionamento com
seu público-alvo, ampliando a
visibilidade da oferta de seus
produtos e serviços, de sua
presença no ambiente online e
promovendo ações de branding
para a marca. Além disso, as
mídias sociais são ambientes
de alto engajamento e muita
conversação.

Como funciona a plataforma
self-service de marketing
digital para PMEs?
A ferramenta foi desenvolvida
para facilitar o planejamento,
a produção e o desenvolvimento
de ações de marketing digital
pelo próprio empreendedor.
Em poucos passos, ele consegue
configurar sua campanha, definir
investimento, segmentar a
audiência, o público-alvo, o estado,
a cidade e até produzir o próprio
anúncio a ser veiculado sem
necessidade de conhecimentos
de programação e design,
tudo na própria plataforma de
anúncios da boo-box.

Como é feita a mensuração de
retorno sobre o investimento
(ROI) nas redes sociais?
Existem duas maneiras. A
primeira é por meio de CPC
(Custo por Clique), em que
o anunciante paga pelo número
de cliques realizados no anúncio.
A segunda é por CPM (Custo
por Mil Impressões), em que se
paga para cada mil vezes que
o anúncio for exibido para uma
pessoa. Assim, é possível investir
adequadamente na construção
da marca, de acordo com a
capacidade financeira da
empresa. Carolina Marcelino

Niveaapresentanova
campanhaparaprotetor

”Baixinho”fezhistória

é o valor máximo da entrada
para assistir à luta do UFC entre
os atletas Anderson Silva e
Stephen Bonnar, que acontece
no sábado, dia 13, no Rio de
Janeiro. O ingresso mais barato
custa R$ 850. O Brasil é o
terceiro mercado mundial
do UFC, atrás apenas dos
Estados Unidos e Canadá.

MasterCard incentiva
gastronomiaregional

A nova versão do aplicativo KLM
Travel Predictions será lançada
no Brasil até o final deste mês. A
ferramenta ajuda o consumidor a
escolher um destino para viajar.
O app une informações baseadas
inteiramente nos interesses
e informações pessoais de
cada usuário do Facebook, com
eventos que estão acontecendo
ao redor do mundo. O resultado é uma opção de viagem
completamente inusitada e divertida. A KLM opera dez voos
por semana entre o Brasil e a Europa.

No próximo sábado, os jogadores
da Portuguesa entrarão em
campo vestidos com uma
camiseta especial em celebração
ao Dia do Profissional da
Construção. A ação faz parte
da parceria de marketing entre
o time e a Irwin Ferramentas.
O jogo será contra o Corinthians.

DM9Rio contrata cinco
profissionais para a Mídia

A Giovanni + Draftfcb lançou a
nova campanha de Nivea Sun
com o slogan “O protetor perfeito
para o verão brasileiro”. O filme
produzido pela O2 Filmes traz
duas amigas que assistem a
uma partida de vôlei de praia
e comentam a respeito do corpo
e do bronzeado das jogadoras.

Fundador da boo-box,
empresa de tecnologia para
publicidade e mídias sociais

Fotos: divulgação

A MasterCard promove concurso
de culinária. A ação consiste
em compartilhar no Facebook
receitas de pratos típicos do país.
O participante com o melhor
prato ganhará um almoço e um
jantar no Restaurante Mocotó
com direito a três convidados.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

José Valein Royo, o “Baixinho”, virou personagem
da Kaiser por acaso: ele era motorista de uma
produtora e foi escolhido apenas para gravar o piloto
do comercial, pois faltava uma pessoa no elenco.
O carisma de Royo, porém, lhe rendeu mais
de 80 filmes para a marca, ao longo de 16 anos.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FERNANDA, RODRIGO,
RENATO, ALINE, IVANA
E LUISA AMARA

PARA LEMBRAR

...MARCO GOMES

Wecria área paramonitorar o
impacto de suas ações naweb
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




