
A TV1.Com anunciou

Rafael Taiar como o novo

diretor de Clientes e Negócios

da agência. Entre os principais

desafios do executivo está

coordenar estratégias digitais

com foco na geração de negócios

para os clientes do Grupo TV1.

O publicitário já passou pelas

agências DM9DDB, AgênciaClick,

F/Nazca e Africa, além de

ocupar o cargo de diretor de

Criação online na Wunderman

e na McCann Erickson. Na área

de Clientes e Negócios, passou

pela W3haus e pela Pivot.

●

Conte até 10
O MMA tem crescido e aparecido.

Tudo indica que as marcas

começam a aceitar essa

modalidade esportiva que tanta

discussão apaixonada gera.

Há os que são a favor e os que

são contra. Poucos se mantêm

indiferentes ao tema. Sob a

ótica de marketing esportivo, o

próprio governo decidiu que seria

uma boa ideia apropriar-se das

imagens de Anderson Silva, o

herói brasileiro do UFC, e Júnior

Cigano, outro lutador nacional

bem-sucedido. Trata-se da

campanha "Conte até dez".

Tudo indica que os personagens

escolhidos para a campanha do

governo, veiculada pelo Conselho

Nacional do Ministério Público,

em parceria com o Ministério da

Justiça, sejam líderes de opinião

a cerca do tema “Não violência”.

Pode parecer estranho que dois

lutadores, além de alguns judocas

medalhistas, protagonizem uma

campanha que visa sensibilizar

a população em relação aos

homicídios que acontecem

no país por motivos fúteis.

Não conhecemos resultados

de pesquisas que demonstrem

que esses pressupostos são

verdadeiros. Entretanto, vejam só

a flexibilidade do esporte como

ferramenta de comunicação.

Se forem esses os personagens

do momento, apesar da

agressividade de suas

modalidades, também é

possível colocá-los no papel

de pacificadores, fazendo com

que transmitam mensagens

de conscientização contra a

violência. Pressupõe-se que

esses personagens tenham o

respeito do público e transmitam

confiança aos potenciais

consumidores dos produtos

anunciados por eles, e que os

fabricantes fizeram essa escolha,

pois acreditam no poder de

influência de Anderson Silva

e de seus companheiros.

Contradição? Não. Apenas

o eclético esporte sendo bem

utilizado como ferramenta

de comunicação. Afinal,

por trás de todo campeão,

há sempre um ser humano.

➤

Com ações de marketing duran-
te todo o ano, a Red Nose entra
pela primeira vez com um carro
na Corrida do Milhão, que é a úl-
tima etapa da temporada 2012 da
Stock Car. No ano passado, a
marca entrou apenas como pa-
trocinadora de apoio, mas mes-
mo assim, o retorno que a empre-
sa teve com um pequeno adesi-
vo no veículo foi o suficiente pa-
ra investirem mais nesta edição.

De acordo com o gerente de
marketing, Fábio Brauner, a
oportunidade de levar um carro
para a pista é única.

“O retorno que nós temos é
muito grande. Não é qualquer
um que estará ali”, disse Brau-
ner. Este foi o maior investimen-
to da Red Nose com ações de
marketing em 2012.

A empresa terá ainda um es-
tande para promover a bebida
Sports Drink, que é uma água
de coco com sabor. Haverá pro-
motoras fazendo degustação
do produto.

A Red Nose será representa-
da pelo ex-piloto da Fórmula In-
dy Rafa Matos, que fará a sua es-
treia na categoria. A corrida va-

le o dobro de pontos e define to-
do o campeonato. Sete pilotos
podem levar o título — e o ven-
cedor ainda vai para casa com
R$ 1 milhão.

Outra grande ação da Red No-
se neste ano foi a promoção “Ta-
tue o Pitbull”. A marca convi-
dou 100 fãs, residentes em São
Paulo e maiores de 18 anos, para
tatuarem o símbolo da empresa
no corpo. “Nós fizemos uma
pergunta no Facebook para ver

se iríamos ter interessados nes-
te projeto. Mais de 1 mil pessoas
que se inscreveram. A promo-
ção foi um sucesso”, contou
Brauner.Criada em 1996 no Bra-
sil, a Red Nose ainda investe em
ações de marketing em campeo-
natos como o UFC. “Os esportes
radicais estão no nosso DNA”,
completou o gerente de marke-
ting da marca. A Corrida do Mi-
lhão acontece neste domingo,
em São Paulo. ■

PicNic lança concurso cultural no Facebook

Adidas desenvolve
ação para a Copa

EMPRESAS

A Lew’Lara\TBWA criou

uma ação para Adidas, que

é patrocinadora da FIFA.

O foco da campanha é a Copa

das Confederações e traz a

assinatura “Vamos com tudo”.

Além disso, será lançado

“Torcida Cafusa”, aplicativo

em que o usuário pode fazer

parte de um bandeirão virtual.

Fischer&Friends fica
no topo das melhores

Caneta marca-texto

Guadalupe produz
para Óticas Carol

O PicNic acaba de lançar

em sua fanpage o “PicNic +

Cinema”, que vai premiar

os participantes com

quatro refeições completas

para duas pessoas e 40

pares de ingressos para

assistirem ao último

filme da saga Crepúsculo,

Amanhecer — Parte 2. Para

concorrer, os fãs deverão

responder em 30 palavras a pergunta “O que é um momento PicNic para

você?” Os autores das respostas mais criativas ganharão a promoção.

Coordenadora de Gestão e

Marketing do Esporte da ESPM

Fotos: divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo diretor de clientes

e negócios da TV1.Com

Pesquisa realizada pelo Grupo

Consultores apontou a

Fischer&Friends como a melhor

agência em planejamento

estratégico. O estudo é realizado

uma vez a cada dois anos e

nessa edição ouviu mais de 320

líderes do mercado, entre

anunciantes, profissionais das

principais agências e clientes.

A rede Óticas Carol dá sequência

à campanha “Eu uso Óculos”,

criada pela Comunicação

Explícita, de Campinas, que

tem comerciais produzidos pela

Guadalupe Filmes. A ação

conta com comercial para TV,

spots para rádio, peças para

mídia impressa e internet.

A equipe da Luxor escolheu vários personagens
históricos e famosos cujo rosto poderia ser identificado
facilmente até pela silhueta. A proposta da campanha
era promover a caneta da marca que elimina as
informações que as pessoas não querem e que, ao
mesmo tempo, realça os detalhes que elas precisam.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 22,3
bilhões

É o valor da marca Itaú,

considerada a mais valiosa

do Brasil, segundo o

ranking 2012 da Interbrand.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

RAFAEL TAIAR

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...CLARISSE SETYON

Red Nose estreia como
patrocinadora da Stock Car
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