
A Fischer&Friends anuncia
a contratação de dois

diretores: Victor Marx, que
passa a integrar a equipe de
Planejamento do VP Murilo Lico,
e Luciana Forster, que reforça
o time de Atendimento, sob
liderança do também VP Alex
Isnenghi. Victor Marx tem 12
anos de experiência na área
e ocupava o cargo de diretor
de planejamento na Age Isobar
Luciana Forster está há nove
anos no mercado e vem da New
Content. Lá, atuou sete anos
atendendo diversas marcas.

●

Com campanha desenvolvida pe-
la agência catarinense MXM Mar-
keting, a Mormaii — uma das
marcas esportivas do Grupo Te-
chnos —, lança a coleção Prima-
vera-Verão e altera seu perfil pa-
ra o público feminino. Inspirada
na década de 1970 e sua geração
“paz e amor”, que hoje é referên-
cia de atitude moda e estilo, a no-
va linha é repleta de cores, es-
tampas florais e étnicas, além de
bordados e tranças.

Mas apesar das mudanças, a
marca continua voltada para o
público que aprecia e pratica es-
portes. “Agora, porém, temos re-
lógios mais femininos e voltados
a um público mais maduro. An-
tes, nossos produtos eram mais
bem recebidos pelo público teen
e a única inspiração era ser uma
marca esportiva”, explica Cláu-
dio Risco, gerente de marcas es-
portivas do Grupo Technos.

Para Risco, a criação de uma
coleção voltada exclusivamente
para as mulheres veio de uma
demanda do público feminino,

que procura cada vez mais op-
ções na hora de compor um
look. “As mulheres veem o reló-
gio como acessório de moda”.

Sobre a campanha, voltada
para as mídias impressa e onli-
ne, Risco conta que a ideia par-
tiu de dentro da própria empre-
sa, sendo a MXM Marketing res-
ponsável pelas fases de capta-
ção e execução. “Buscamos defi-
nir a mulher Mormaii, que não

é apenas a namorada do surfis-
ta", ressalta o executivo, sem re-
velar a verba de marketing. A
nova campanha é composta por
banners, vídeos e making off
das fotos, e pode ser vista em re-
vistas, no Facebook, no Twitter,
além de blogs de parceiros da
marca. “Sempre fomos muito fo-
cados na mídia impressa”, apon-
ta Risco. A linha conta com seis
modelos de relógio. ■
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Brastemporganizaascomprascomaplicativo

PepsiescalaRodrigoFaro
pararepetir promoção

US$ 12
milhões

Com 80% dos internautas
sendo da Classe C, as
empresas devem mudar
de alguma forma a maneira
como utilizam esse meio?
O poder de consumo desta classe
mudou bastante a comunicação
das empresas. Existem alguns
pontos que são importantes
de destacar. Por exemplo,
a forma de abordagem deve ser
mais visual e menos textual.
Outro elemento é que o grande
influenciador na classe C é
o jovem. Ele influencia, possui
instrução, poder de consumo
e voz nas decisões familiares.
O crescimento da mobilidade
também é algo que deve estar no
radar. No ano passado, o acesso
móvel representava de 2% a
4%, este ano algumas de nossas
campanhas chegaram a 14%.

Os anunciantes já estão
prontos para fazer marketing
digital voltado a esse público?
O mercado digital ainda tem
muito a crescer no Brasil.
Consequentemente, qualquer
abordagem mais especifica nesse
meio também tem ainda grande
espaço para desenvolvimento.
Anunciantes mais modernos
já perceberam os efeitos do
marketing digital para a
classe C tanto em vendas como
em branding e tem trabalhado
por meio de suas agências,
quando pertinente, abordagens
especificas para o target, que
não é o único a ter padrões
de comportamento a serem
considerados nas campanhas.

Comunicar-se com a nova
classe média por meio
da internet é mais fácil?
A nova classe média não é mais
nicho, é maioria, com 80% dos
acessos feitos à internet.
Diria que não está mais difícil,
mas sim mais complexo. Toda
a jornada de acesso deste público
e consumo das mídias deve
ser mapeado. A informação,
por exemplo, deve ser trabalhada
de formas diferentes de
acordo com o tipo de acesso.

Cervejabelgadamarca
Troubadourchegaaopaís

Anúmero1

é o valor da marca Canon,
segundo o 100 Best Global
Brands. A empresa subiu três
posições no ranking da edição
que acaba de ser divulgada
pela Interbrand, no qual
conquistou a 30ª colocação.
O relatório destacou os esforços
da companhia em desenvolver
produtos inovadores.

Z+assinaacampanha
paraoTeleton2012

A ADBAT/TESLA desenvolveu um aplicativo
para a Brastemp que muda a maneira de
fazer compras. O Brastemp Ative! troca
informações com o refrigerador Inverse
Maxi, monta listas de compras e as
compartilha com outras pessoas, além de
indicar os estabelecimentos comerciais
mais próximos da localização do usuário.
As listas criadas podem ser ordenadas por
categoria, auxiliando na hora de pegar os
produtos no supermercado. A divisão das
compras com os amigos pode ser realizada por e-mail — para quem ainda
não baixou o app — ou em tempo real pelo próprio aplicativo.

A Pepsi lança a partir de sexta
a promoção “Muito mais Pepsi”
em São Paulo. A divulgação será
feita pelo garoto propaganda
Rodrigo Faro, que gravou o filme
em um supermercado. Em ação
similar no ano passado, a marca
teve problemas pois o estoques
não suportaram a demanda.

Novo diretor da equipe de
Planejamento e nova diretora de
Atendimento da Fischer&Friends

Xavier Depuydt, um dos maiores
especialistas em cervejas
Premium do Brasil e pioneiro
em importação do artigo no país,
está trazendo com exclusividade
as cervejas Troubadour da
Brewery The Musketers. São seis
rótulos belgas que reúnem
características únicas da bebida.

Presidente da One Digital,
agência de marketing digital

Fotos: divulgação

Com o slogan “As crianças
da AACD já se ajudam. Mas
continuam precisando de você”, a
campanha do Teleton 2012 criada
pela Z+, agência do grupo Havas,
tem as crianças atendidas pela
associação como protagonistas.
A campanha foi lançada ontem.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Estratégia da Fischer, do Grupo TotalCom, conseguiu
alavancar a Brahma à liderança do mercado brasileiro.
Nos anos 1990 a marca contratou a agência para ampliar
os 30% de participação que detinha por praticamente
uma década, sempre atrás da líder Antarctica.
Entre a série de ações adotadas, nasceu o slogan
“Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a número 1”,
aliado ao ritmo da polca, que marcou os comerciais
para a TV, estrelados por celebridades. Não deu outra.
Sete meses após, a marca se tornava, de fato, a número 1.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

VICTOR MARX E
LUCIANA FORSTER

PARA LEMBRAR

...MICHELLE MATSUMOTO

Mormaii se arrisca emnovas
ondas comcoleção de verão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




