
A Ogilvy & Mather
contratou Andréia Lipsky,

Juliano de Almeida, Teco
Cipriano, Thiago Rocha, Leandro
Leal e Luiz Felipe Gonçalves.
Eles serão responsáveis pela
conta da Claro. Diretores
de arte, Andréia e Juliano
vêm da Giovanni+Draftfcb.
Também diretor de arte, Teco
é ex-DM9DDB. Já Rocha, é
ex-EuroRSCG Africa e Neogama
BBH. Redator, Leandro Leal
vem da Z+. O assistente
de arte Luiz Felipe deixa a
Havas (antiga EuroRSCG).

●

Para aumentar a receita com
marketing, o Facebook tem fei-
to parcerias com os anunciantes
ao monitorar o comportamento
dos internautas na rede. A in-
vestida mais bem sucedida en-
volveu a Univeler e a novela da
Globo, Avenida Brasil — assun-
to mais comentado em setem-
bro, segundo pesquisa.

Ciente disso, a Unilever au-
mentou em 10% o investimento
numa ação para o tão aguarda-
do último capítulo. O resulta-
do? A empresa recebeu 400% a
mais de interações do que nos
outros dias.

De acordo com a diretora de
negócios do Facebook para a
América Latina,Adriana Grine-
berg, os brasileiros se mostram
cada vez mais presentes na
web. “De acordo com dados da
Comscore, 40% dos usuários
do Facebook assistem à televi-
são conectados à rede e comen-
tam sobre o conteúdo dos pro-
gramas ali, simultaneamen-
te”,observou.

Outra pesquisa realizada pe-
los engenheiros do Facebook,
mostrou que os nomes mais ci-
tados foram: novela, Carmi-
nha, Nina, Avenida, Max, Adal-
to ou Adauto, Chupetinha, Di-
vino, Pepeta e Cadinho. Mes-
mo sem aparecer na lista, a
atriz Isis Valverde, que inter-
pretou a Suelen no folhetim,
foi a arma da Unilever para au-
mentar o engajamento de seus
fãs digitais. “A atriz é garota

propaganda da Seda, então nós
colocamos mensagens dizendo
que ela ia fazer falta após o fim
da novela”, lembrou o gerente
de mídia da Unilever, Richard
Lomas, que conta com o auxí-
lio das agências F.biz, Ogilvy e
CUBOCC.

Entre os ‘top list’ também es-
tão esportes, como MMA e fute-
bol. “A Ambev é outra que inves-
te quando há UFC ou jogos im-
portantes”, controu Adriana. ■
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Como a internet se insere
no avanço do mercado
imobiliário?
Cada vez mais as pessoas
estão utilizando a internet
como ferramenta para busca
e comparação de imóveis.
Segundo pesquisa do Google,
90% das pessoas usam
a web para buscar ofertas para
compra ou aluguel. Construtoras,
imobiliárias e todo o setor
lançam mão da internet porque
perceberam que seus clientes
e potenciais consumidores
estão no ambiente online quase
que full time.

Neste cenário, qual a
importância do marketing
imobiliário digital?
Nós percebemos que existia
uma crescente demanda na web
porque os usuários estavam
buscando informações sobre
ofertas de imóveis disponíveis.
Isso foi crescendo e observamos
que precisávamos ampliar nossa
visibilidade no ambiente online,
já que atingiríamos o consumidor
no momento de decisão de
compra. A internet trouxe a
oportunidade do setor segmentar
suas campanhas, multiplicar
sua exposição e ampliar a
capacidade de mensuração,
com menor investimento.

Qual é a estratégia de
marketing digital do VivaReal?
Na internet, o usuário tem
acesso a um número muito maior
de ofertas. Nossa estratégia
é capacitar os corretores sobre
como o marketing digital pode
ajudá-los a focar seu público-alvo
e, com isso, alavancar suas
vendas. Além de técnicas
específicas, e-mail Marketing
e Social Media, focamos na
qualificação dos profissionais
do setor por meio de eventos
realizados em diferentes
regiões do Brasil e também pelo
“Guru do Corretor” que, com
ações em blogs e Facebook,
disponibiliza conteúdo prático
sobre marketing digital,
tendências e novidades do
segmento. Carolina Marcelino

Schweppes,daCoca,volta
àmídiaapósdezanos

Paraquementendedesom

É o número de fãs do Corinthians
no Facebook. A marca foi
alcançada às 8h38 da manhã
de sexta-feira, 26 de outubro.
Agora, o clube do Parque São
Jorge lidera disparado o ranking
dos times brasileiros com maior
número de fãs — tem 141 mil
a mais que o segundo colocado, o
Flamengo, de acordo com a ESM.

MúsicospromovemBahia
emcampanhanacional

O Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur) lançou uma
ferramenta de comunicação
digital para aproximar agentes de
viagens e operadores de turismo
internacional. O “Trip Planner”
tem o objetivo de inserir o Brasil
na rota dos estrangeiros. O
aplicativo está interligado com as
outras ferramentas digitais da
Embratur que promovem o país lá
fora. Além disso, ele pode ser
acessado pela página do Brasil no Facebook.

A Cyrela lança este mês a
segunda fase da campanha
Cyrela Invest, agora batizada de
Cyrela Mais. A incorporadora
investiu mais de R$ 1 milhão
na produção de conteúdo
informativo para o público na
internet. Para conferir basta
acessar www.cyrelamais.com.br

Fotos: divulgação

Novo time recém-contratado
pela Ogilvy & Mather

A Schweppes, marca da
Coca-Cola, estreia na segunda
campanha em TV, após dez
anos sem anunciar. O objetivo
do filme-conceito é estreitar
a identidade da marca o
consumidor. O filme "Amargo"
é assinado pela agência
Ogilvy & Mather.

Cofundador do VivaReal

Murillo Constantino

Artistas vão estrelar a campanha
da Bahiatursa para a atração de
visitantes para o estado, durante
este verão. O VT foi apresentado
durante a Feira das Américas,
no Rio de Janeiro. Nomes
consagrados da música como
Ivete Sangalo estrelam o vídeo.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A Young & Rubicam usou a dádiva dos canários,
com seu belo canto, para promover aparelhos de som
da Philco Hitachi. O filme “Pássaros” foi um dos
responsáveis pelo reposicionamento da marca, em
1990. A ideia era divulgar o CD e o controle remoto,
lançamentos da época, acionados num comercial
pelo canarinho, quando então aparecia a assinatura:
“Philco Hitachi. Para quem entende de som”.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

LUIZ, THIAGO, JULIANO,
ANDRÉIA, TECO E LEANDRO

PARA LEMBRAR

...BRIAN REQUARTH

Comentários sobre grade da TV
ampliam receita do Facebook
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




