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EMPRESAS

33%
dos usuários acham que anúncios
nas redes sociais incomodam
mais do que em outras mídias.
É o que mostra a Social Media
Report 2012 feita pela
Nielsen e pela NM Incite.
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CRIATIVIDADE E MÍDIA

Aventura faz acordo com
ESPM por musical nacional
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Bauducco escolhe
Casa para área digital
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A ex-apresentadora Maisa Silva,
estrela da novela Carrossel, do
SBT, foi a escolhida da rede de
curso de idiomas Yes! para sua
nova campanha. Desenvolvida
pela C+A, a estratégia inclui
filme em TV aberta e fechada,
material de ponto de venda
e participação da atriz em
eventos institucionais do grupo.

é
Outro lançamento será a adaptação do filme “Se eu fosse você”
para um musical nos palcos. “Nós
teremos coordenação do Daniel
Filho e estamos conversando
com os próprios atores”, contou.
Parceria

A Aventura Entretenimento acabou de fechar uma parceria
com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Juntas, as empresas investiram em

um núcleo de economia criativa. Agora, a cada seis meses, oito
alunos serão selecionados para
fazer uma espécie de estágio dentro da produtora.
Eles terão acesso a seleção de
elenco, reuniões de publicidade
e assessoria de imprensa dos musicais, entre outras atividades.
“Queremos que os alunos saiam
das salas de aulas e entrem no
mercado o quanto antes”, concluiu Campos. ■

Exa conquista conta
da Corpo&Alma
A Exa Multimídia, agência de
marketing digital, fechou contrato
para o gerenciamento das redes
sociais e do Facebook da
Corpo&Alma. Com a nova conta,
a Exa ampliou o faturamento
da divisão de clientes/lojas da
empresa em 10% e fecha 2012
com um crescimento de 80%.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. 29.

PARA LEMBRAR
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A Agência Casa acaba de
anunciar a conquista da conta
digital de Bauducco e, como
primeiro projeto, reformulará
o site da marca. Com uma nova
identidade visual, proporcionando
uma experiência de navegação
mais eficaz para o usuário,
o portal apresentará outras
novidades até o final do ano.

Yes! cria ação com
a menina Maisa
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Há três anos no mercado e com
faturamento de R$ 37 milhões
em 2011, a Aventura Entretenimentos está com a agenda recheada até 2013 com vários projetos inéditos. Depois de “O Mágico de Oz” e “Um violonista no
telhado”, o objetivo da empresa
é focar em produções com temas brasileiros. A principal
aposta será o musical da vida da
cantora Elis Regina, com texto
de Nelson Motta.
Segundo o sócio-diretor da
Aventura Entretenimento, Fernando Campos, as produções
brasileiras têm encantado o público, cada vez mais estimulado
a prestigiar musicais. “Veja só o
sucesso de Tim Maia. Não há como negar que foi um enorme sucesso”, disse Campos elogiando
a concorrência.
Para o ano que vem, o produtor já fechou patrocínio com
duas grandes instituições financeiras. O Itaú está patrocinando
o espetáculo “Rock in Rio - O
musical”. Já o Bradesco Seguros
comprou cotas das peças “Tudo
por um pop star” e “Elis Regina”, entre outros.
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NO MUNDO DIGITAL

Ariel lança reality show no Facebook
A Ariel lançou um reality show
na internet com a participação
das garotas-propagandas:
Sabrina Sato e Fernanda Torres.
Elas vão encarar o desafio da
limpeza com sugestões enviadas
pelos internautas na página
oficial de Ariel no Facebook,
no “Surreality Show”.
A ação foi desenvolvida em
parceria com a agência África.
O objetivo é comprovar que Ariel líquido é mais eficaz
na remoção de manchas. O projeto terá quatro episódios.

CEO da Valuenet

Como funciona a
ferramenta Fielo?
O Fielo Loyalty é uma solução
revolucionária desenvolvida
pela Valuenet que permite às
empresas criarem seus próprios
programas de fidelidade,
relacionamento e incentivo ao
cliente, de forma totalmente
personalizada e por um custo
adequado ao tamanho do
empreendimento. Construído
utilizando a tecnologia de
computação em nuvem, com
o Fielo não é preciso nenhum
investimento em hardware ou
software para começar a utilizar
o sistema, ao contrário da
maioria das soluções disponíveis
no mercado, baseadas em
modelos da década passada.

Qual a importância de
realizar ações como
estas, de fidelidade, para
conquistar o consumidor?
Em um mundo repleto de
escolhas e consumidores
inconstantes, fidelidade
tornou-se fundamental para
garantir o crescimento estável
e de longo prazo das marcas.
Do ponto de vista econômico,
sabe-se que cliente fidelizado
aumenta o faturamento entre
50% a 70%. Porém, fidelizar
um cliente não é simplesmente
fazer com que ele volte
a comprar com a empresa.
Hoje em dia cada vez mais as
pessoas querem fazer negócios
com empresas que ofereçam
benefícios e privilégios como
recompensa por sua fidelidade.
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Castelo de Cartas
A Shelter, uma entidade filantrópica sediada no
Reino Unido, dedicada a programas habitacionais
e de caridade aos sem-teto, lançou a campanha
“House of Cards”. O objetivo era mostrar que todos
nós vivemos num “Castelo de Cartas”. O conceito
foi desenvolvido pela Leo Burnett no Reino Unido.

FÁBIO E RICARDO
Criativo é contratado como
Head of Art pela JWT Brasil

Ricardo John, CCO da JWT,
➤ anunciou Fábio Simões
como Head of Art de sua equipe.
Durante os dois últimos anos em
Los Angeles, ele foi diretor de
Criação da Saatchi & Saatchi
local e da Team One, agência
do mesmo grupo. Simões tem
nove anos de experiência como
diretor de Criação Integrada.
Ele teve uma carreira
bem-sucedida de pouco mais de
uma década na F/Nazca, onde
atendeu clientes como Nike,
Unibanco, Petrobras, Electrolux,
Claro, P&G, Carrefour e Skol.

Cite um cliente que já
desenvolveu com vocês um
programa de fidelidade.
O Fielo já é exportado para
os Estados Unidos e está em
uso pela HTP (Heat Transfer
Products), fabricante americana
líder na indústria de aquecedores.
A companhia precisava
implementar um programa de
fidelidade personalizado B2B
chamado HTP Recompensas.
Depois de pesquisar diversas
soluções, a HTP escolheu
o Fielo por sua flexibilidade,
personalização e acessibilidade.
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