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EMPRESAS

70 mil
É o número de atendimentos que
a Oi realizou por meio das redes
sociais em um ano. No Twitter,
a Oi presta atendimentos
personalizados. No Facebook,
a empresa usa o app Oi Responde.
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CRIATIVIDADE E MÍDIA
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Coca-Cola lança campanha
virtual para Arena Grêmio
ed
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O Boticário patrocina vários
eventos ligados à dança. A marca
promoverá em 2013 festivais
reunindo grupos nacionais
e internacionais. As companhias
de dança Mímulus e Primeiro Ato,
de Minas, o Festival Internacional
Viva Dança e o Festival
de Joinville são os primeiros
projetos a receber apoio.

buídas bandeirinhas e havia telões espalhados pelo estádio.
A Arena do Grêmio foi inaugurada após 27 meses de obras e
com um custo de R$ 540 milhões. O Clube gaúcho organizou uma festa de abertura que
teve um espetáculo, que fazia ligação do passado com o presente e o futuro do Grêmio. Teve
ainda a participação da banda
dos fuzileiros navais e do Blue
Man Group. ■

Brookfield faz ação
de Natal com a Apae
A Brookfield Incorporações
realiza, neste mês de dezembro,
uma campanha de arrecadação
de livros para Apae. Quem quiser
participar da ação e contribuir
com o Natal de diversas
crianças e adolescentes deve
se dirigir a um dos estandes
participantes e levar seu livro.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 27.
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NO MUNDO DIGITAL

Maybelline cria anúncio interativo no iPad
A WMcCann criou para o batom
Super Stay 24h Lipcolor de
Maybelline um anúncio interativo
para iPad veiculado no jornal
online “O Globo A Mais”.
Na ação, os internautas acessam
a publicação passando o dedo
na tela, quando surge um anúncio
da Maybelline com o slogan
“Experimente o batom 24 horas
que acompanha você o dia todo”.
Em seguida, o anúncio sai de cena, mas a marca do batom continua
na tela fazendo uma relação com a durabilidade do produto.
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Arte nas ruas
O Pampero, marca de rum da Diageo, lançou um
movimento em Lisboa para impactar as pessoas
do mundo da moda e da arte. Junto com a equipe
da Leo Burnett, eles convidaram grafiteiros para
pintarem os muros de Portugal. Desta forma, nasceu
o Museu Efêmero, que reunia obras a céu aberto.

Fotos: divulgação

...SANDRA TURCHI

é
mais de 300 mil visualizações,
no canal oficial da Coca-Cola e
no Youtube. A agência e a CocaCola optaram em focar a campanha nas mídias onlines. Mesmo
assim, eles estudam a possibilidade de reduzir o filme para exibilo na TV aberta ou fechada.
“No dia da inauguração, fizemos uma ação de marketing comum sem muita criatividade.
Foram ações de visibilidade”,
contou Oliveira. Foram distri-

COM A PALAVRA...

A Dim&Canzian assinou a nova
campanha de AES Tietê. Com a
assinatura: “Energia Customizada
Com Solidez Mundial”, a ação
divulga o novo posicionamento
da empresa. A campanha também
reforça os diferenciais que a AES
Tietê oferece aos seus clientes,
como serviço customizado
e flexibilidade nos contratos.

Boticário investe em
projetos de dança
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Patrocinadora oficial da Arena
do Grêmio, a Coca-Cola lançou
uma campanha totalmente on-line para dar boas vindas ao novo
estádio tricolor. O objetivo foi fazer uma ação que pudesse ser espalhada e compartilhada na web
após a inauguração do espaço,
que ocorreu no último sábado.
O filme de quase dois minutos mostra um diálogo entre o
Estádio Olímpico e a Arena.
“Nós notamos que os torcedores estavam muito felizes em
ganhar um novo estádio e ao
mesmo tempo, eles se mostravam tristes por perder uma casa”, disse o diretor de criação
da DCS, Mauricio Oliveira.
O comercial mostra imagens
de conquistas em diferentes fases do Grêmio e momentos de
vibração e emoção dos torcedores. Intercalando, mostra ainda
o Olímpico falando para a Arena a emoção que é receber os
amantes do time. “Nós optamos
em fazer um filme emocional para o nosso cliente. Mostrar as belezas de ser gremista”, declarou
o diretor de criação.
Segundo Oliveira, o filme teve
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AES Tietê ganha
nova mensagem

CAROLINA, FERNANDO E ATAIR
Novas contratações
da Agência David

A agência David anuncia
três novas contratações.
Fernando Ribeiro e Atair
Trindade, ambos gerentes de
planejamento, e Carolina Rocha,
diretora de contas. Ex-WMcCann,
Fernando tem passagem pelas
agências Artplan e Paim, e já
trabalhou para marcas como TIM
e Coca-Cola. Atair Trindade,
por sua vez, vem F/Nazca. Nike,
Trident e Electrolux estão entre
as marcas para as quais já
criou. Carolina já trabalhou em
agências como Ogilvy & Mather,
JWT, Talent e Grupo Doria.

Professora da pós-graduação
e do Centro de Inovação
e Criatividade da ESPM

O Natal das mídias sociais
O Natal é literalmente uma
festa para o varejo. Segundo
a Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrasce),
em todos os shoppings físicos
do país deverá ser registrado um
aumento de 15% das vendas em
relação ao mesmo período de
2011. Quanto ao comércio virtual,
a e-bit, empresa especializada
na área, revela que entre 15 de
novembro e 24 de dezembro
do ano passado o setor faturou
R$ 2,6 bilhões (crescimento
nominal de 20% sobre o
ano anterior) e espera resultado
semelhante neste ano.
E de acordo com suas pesquisas,
até o final de 2012 a internet
ganhará 11 milhões de
novos e-consumidores,
totalizando 43 milhões de
compradores potenciais.
São dados expressivos que
devem nortear as ações de
marketing, principalmente
no que se refere às mídias
sociais. Por esses canais,
as pessoas trocam informações
sobre produtos e as empresas
se aproximam dos clientes.
Um bom exemplo é o da Livraria
Cultura que em 2011 fez uma
promoção de 24 horas pelas
redes sociais e que liderou
o top trends do Twitter. Em um
dia vendeu mais livros do que
em três meses. Já o Walmart,
ao invés de apresentar grande
leque de produtos, decidiu saber
o que o consumidor queria por
meio do Twitter e do Facebook
e fez parcerias com fornecedores
tradicionais, empresas de cartão
de crédito e sites de compras
coletivas para intensificar
as vendas pelas redes.
São companhias que entenderam
que os canais colaborativos dão
voz e maior poder de decisão
ao consumidor e mostraram que
vale a pena veicular promoções
exclusivas com antecedência.
É uma forma de conhecer
melhor o consumidor, oferecer
produtos e serviços adequados
e formular estratégias de
marketing apropriadas não
só para datas comemorativas,
mas para o ano todo.

