
A AGE Isobar anunciou
a contratação de Thiago

Fernandes e Melissa Sophia.
Trabalhando na AGE desde abril
de 2011 como gerente de Conta
da Adidas, Thiago agora passa
a responder como diretor de
Conta. Melissa, que acumula
mais de 14 anos de experiência
em comunicação e tem
passagens pela Wunderman,
Grupo Rapp Brasil, e atuou nos
últimos anos como diretora de
negócios na CasaNova, chega
a AGE Isobar para assumir a
direção de Conta do Bradesco.

●

As ações de marketing do Gru-
po CRM, dono das marcas Ko-
penhagen e Chocolates Brasil
Cacau, receberam investimen-
to 50% maior do que no ano
passado. Para alavancar as ven-
das no Natal, as marcas lan-
çam neste mês 57 produtos, en-
tre novidades e itens que passa-
ram por reposicionamento. O
objetivo é faturar 19% a mais
do que no ano passado com as
vendas natalinas, que repre-
sentam 20% do faturamento
da empresa.

Segundo a vice-presidente
do CRM, Renata Moraes, o ape-
lo para a marca Chocolates Bra-
sil Cacau será emocional. Fo-
ram investidos R$ 3 milhões
no planejamento de mídia, que
envolve TV aberta, outdoors,
anúncios em revistas, rádios e
em portais de notícias. “Quere-
mos mostrar o lado sentimen-
tal desta data”, disse Renata.

Já para a Kopenhagen, o Gru-
po investiu R$ 4 milhões na
ação de marketing. O foco da

campanha será a im-
portância de dar pre-
sente no Natal. O fil-
me para a TV vai brin-
car com a famosa fra-
se do brasileiro “Não
precisava”. Os filmes
de Kopenhagen e Cho-
colates Brasil Cacau fo-
ram produzidos pela
Rái Publicidade e Pro-
paganda.

Com faturamento
de R$ 590 milhões no
ano passado, o Grupo
CRM pretende dobrar
este volume até 2013.
É que 84 lojas serão
inauguradas até de-
zembro deste ano, o
que ajudará a empresa
a atingir este objetivo.
“Nós estamos levando
a Chocolates Brasil Ca-
cau para perto do seu
concorrente, que é a
Cacau Show. Estamos
otimistas com os resultados”,
adiantou Renata.

Com fábrica na cidade de Ex-
trema, em Minas Gerais, e com
as vendas concentradas no Su-

deste do país, o Grupo CRM,
completa 85 anos no ano que
vem. Segundo Renata, o foco
será conquistar consumidores
no Nordeste do país. ■
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US$470
mil

Como será a estratégia da
MD Eventos & Marketing?
A nova unidade passa a
desenvolver projetos que a
MD Comunicação não lidava?
O nascimento da MD Eventos
& Marketing veio do próprio
mercado. Os clientes da MD
Comunicação demandavam
por uma empresa que pudesse
atender outras necessidades
e principalmente, que tivesse
o know how da agência, de
conhecer como funcionam as
franquias, as dificuldades de
trabalhar com vários canais de
vendas e as especificidades das
redes. Desta forma, a estratégia
da MD Eventos & Marketing é
atender o mercado nas disciplinas
em que a MD Comunicação
não atuava, como organização
de eventos, promoção,
campanhas de incentivo
e atividades relacionadas.

Qual foi o investimento para
este novo braço da agência?
Além de envolver vários
profissionais da agência e buscar
um sócio no mercado que
trouxesse a experiência de
trabalhar com eventos, a MD
Comunicação, como um todo,
passou por um processo de
reestruturação, que contou
com a ajuda de uma
consultoria terceirizada.

Qual a maior dificuldade
encontrada para criar uma
ação para uma rede de
franquias, principalmente
no meio digital?
Não diria que é maior e sim vários
cuidados que se deve ter quando
se faz uma ação para uma rede
de franquias, seja no online ou no
offline, entre eles eu diria que
saber que uma rede é composta
por franquias em diferentes
estágios de vida (uma unidade que
tem três meses de vida e outra
com cinco anos), respeitar as
regionalidades (uma loja que fica
no litoral, no Rio de Janeiro, por
exemplo, se comporta diferente de
uma unidade que está no interior
de SP). Carolina Marcelino

Gillettevaiparaasruasà
caçadehomens barbudos

Espíritode liberdade

foi a premiação do atleta Rodrigo
Minotauro no UFC Rio 3, realizado
no último sábado. De acordo
com estimativa feita pelo site
MMA Manifesto, o lutador
ganhou US$ 250 mil de bolsa,
outros US$ 150 mil de bônus
pela vitória sobre Dave Herman
e mais US$ 70 mil pelo prêmio
de finalização da noite.

Motorola lançacampanha
globalparaRAZR i

Amarca Nebacetin, da Takeda,
lançou “O Restaurador”. O site tem
a proposta de oferecer a
reparação de fotos antigas
dos consumidores, que estejam
danificadas ou envelhecidas.
A ação tem alinhamento com
a proposta de Nebacetin, que
trata da pele com queimaduras,
ferimentos e cortes. A ferramenta
digital foi desenvolvida pela
agência Santa Clara. Será possível ainda tirar dúvidas diretamente
com o “O Restaurador”, que terá um perfil no Facebook.

Criado pela F/ Nazca, o novo
filme de Head & Shoulders conta
com a participação dos lutadores
Lyoto Machida e Cezar Mutante.
O filme tem como objetivo
reforçar a comunicação com o
público masculino. O comercial
brinca com a eliminação
da caspa por meio de golpes.

Novos diretores de contas
da AGE Isobar

A Leo Burnett Tailor Made
está desenvolvendo uma ação
com a GIllette, na qual a marca
vai às ruas buscar homens
com a barba pôr fazer. Com
a ajuda de um cartunista,
a empresa vai mostrar a eles
como são vistos. A ação faz parte
da campanha “Cara de Ontem”.

Sócia-diretora da MD
Eventos & Marketing

Fotos: divulgação

A Motorola lança no sábado a
ação global para o lançamento
do novo smartphone RAZR i.
O filme foi criado pela Goodby &
Silverstein, de Nova York. Além
disso, a Fbiz criou materiais para
as mídias digitais e ações internas
para shoppings e cinemas.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A W/ GGK, hoje W/ Brasil, resgatou o espírito do
movimento estudantil para produzir a primeira
campanha da agência para a marca de jeans Staroup.
O resultado foi o filme “Passeata”, que tem como
mote o enfrentamento entre policiais e estudantes.
A narração ao fundo é irônica e remete diretamente
ao contexto de cada ação dos alunos. O locutor diz
“Um processo especial de lavagem”. A campanha,
que foi premiada em Cannes, resgata conceitos da
juventude, como liberdade, irreverência e coragem.
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...FABIANA TREVISAN

Kopenhagen dobra verba de
marketing por vendas deNatal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




