
O redator Estevão
Queiroga, ex-DM9DDB

e Agência Click, é o novo
contratado para a equipe
de Criação da NBS no
Rio de Janeiro. Estevão,
que representou o Brasil na
competição de Cyber do Young
Lions em 2011 , já trabalhou
para clientes como Itaú, Honda,
Intel, Terra, Guaraná Antarctica
e Philips. Na NBS, o redator
— que também é cantor e
compositor — irá criar para
clientes como Oi, Bob’s,
O Boticário e CCAA, entre outros.

●

Depois de mais de dois anos de
estudos e pesquisas, realizado
pela área de marketing da Via-
varejo, dona do Pontofrio, sur-
ge uma nova expressão de mar-
ca para a rede de lojas. O objeti-
vo é evitar a concorrência dire-
ta com as Casas Bahia, também
da Viavarejo.

A reformulação é ampla e in-
clui desde um novo slogan até
uma outra forma de grafia do
nome, agora escrito junto.

Segundo a diretora de marke-
ting da Viavarejo, Flavia Althe-
man, a marca estava sendo tra-
balhada de uma maneira confu-
sa. “Agora definimos o nosso
consumidor e sabemos com
quem e para quem estamos fa-
lando”, disse Flavia.

O público alvo é o AB e, não à
toa, o mote escolhido é “Viva a
Inovação”. Assim, a rede vare-
jista passa a dar maior destaque
a linhas de produtos premium e
tecnológicas, deixando as li-
nhas voltadas para a Classe C
para as Casas Bahia.

Marketing
Na campanha publicitária, vei-
culada em rede nacional, a
ideia é mostrar como a tecnolo-
gia pode influenciar a vida de
uma pessoa. No filme para mos-
trar uma lavadora de roupas,
por exemplo, foi montada uma
cena em que aparece a impor-
tância de um produto que inte-
gra uma secadora. Um garoto
tira uma camiseta direto da
máquina e a peça está pronta

para ser vestida. O mesmo con-
ceito será usado para os de-
mais produtos, como televiso-
res e geladeiras.

Para chegar a essa estratégia
de comunicação, a equipe de
marketing conduziu, em parce-
ria com a consultoria Future
Brand e com a agência de pro-
paganda Young & Rubican, um
trabalho que envolveu pesqui-
sas com consumidores, acionis-
tas e colaboradores. ■
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Vocês lançaram o Prêmio
Ideall, que é uma nova
ferramenta de marketing
oferecida para os
anunciantes. Como funciona?
O Prêmio Ideall permite a troca
de pontos adquiridos em
campanhas de incentivos por
produtos. A sua principal novidade
é a de ser a primeira e única
ferramenta para campanhas de
incentivo do país que permite
a troca de pontos por prêmios
diretamente no Facebook. Isso
proporciona mais uma forma
de resgate de prêmios para os
participantes, inclusive permitindo
a eles que compartilhem o que
conquistaram com seus amigos
e familiares da rede social.

Cite algumas empresas que já
aderiram a este tipo de ação?
Net, Mercedes-Benz, Kraft,
Samsung e Sasazaki.

Que tipo de prêmio os
participantes ganham?
Os participantes podem escolher
produtos nas lojas online
parcerias do Prêmio Ideall como:
Ponto Frio, Extra, Casas Bahia,
Magazine Luiza, Compra Fácil.
Além disso, ele pode realizar
compras em lojas físicas como
Carrefour, O Boticário, Ri Happy.

Como é criar campanhas
nummomento em que
o Brasil está investindo
forte no marketing e
a concorrência segue
acirrada entre as agências?
A criação de campanhas deve
estar totalmente alinhada
às necessidades de negócios
de cada empresa para que
os investimentos realizados
apresentem resultados de grande
valor para os clientes. O desafio
sempre será o de desenvolver
campanhas criativas, que tenham
adesão dos colaboradores e o
Premio Ideall foi concebido com
essa missão: facilitar a entrega de
prêmios, que sejam de interesse
de todos, de fácil utilização e
que proporcione a realização
de sonhos. Carolina Marcelino

Marisa lançacoleçãocom
casalemclimaquente

Quembate?Éofrio

é o lugar que a Ogilvy & Mather
ocupa na lista de empresas
que as pessoas mais desejam
trabalhar. A pesquisa feita pelo
Linkedin contou com a interação
de mais de 175 milhões de
usuários. A lista, produzida em
escala global, é liderada pelo
Google. A Apple vem em segundo
lugar, e a Microsoft, em terceiro.

AgênciaPepperconquista
contadagiganteAvon

A Subway criou um aplicativo
para lançar a nova campanha
“Baratíssimo Subway”.
A ferramenta permite ao
internauta escolher todas as suas
opções de lanches e imprimir uma
“cola” para levar à loja mais
próxima. Com o tema "Seus 5,95
nunca valeram tanto", o processo
criativo envolve o internauta de
forma interativa, mostrando os
atributos do sanduíche de forma engajadora e racional. A Redirect
Digital Marketing é a responsável pela ação digital da marca.

A Imaginarium, em parceria
com a Cerveja Devassa, criou
uma exclusiva campanha para
a coleção Brasil Paca 2012.
As vitrines das lojas ganharão
uma releitura dos botecos
do Brasil e o cliente que gastar
acima de R$ 110 ganhará uma
embalagem especial da cerveja.

Novo contratado para a equipe de
criação da NBS no Rio de Janeiro

A AlmapBBDO criou o filme “Tira e
Põe” para o lançamento da coleção
de alto verão da Marisa. A ação
mostra um casal em clima quente.
Porém, quando a moça tira
a blusa, ela logo veste outra.
No final, a mensagem diz: “Chegou
a coleção Alto Verão Marisa.
Você vai querer mostrar tudo”.

CEO da Mark Up, agência de
marketing de relacionamento

Fotos: divulgação

A Pepper anunciou a conquista da
conta de Trade Marketing da Avon.
Com a chegada da nova cliente,
a agência espera crescer cerca
de 30% este ano. A Pepper atua
com eventos, marketing digital,
mobile marketing, incentivos
e buzz marketing, entre outros.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Composto por Heitor Carillo, o tema “Quem bate?
É o frio” chegou à televisão em 1962, em um filme
de animação para as Casas Pernambucanas. O sucesso
foi imediato e o cliente usou a canção ao longo dos anos.
Os versos ainda estão na memória: “Não adianta bater/
Eu não deixo você entrar/ As Casas Pernambucanas/
É que vão aquecer o meu lar”.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

ESTEVÃO QUEIROGA

PARA LEMBRAR

...SILVANA TORRES

Pontofrio se reposiciona para
evitar embate com Casas Bahia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p.27.




