
Paula Fernandes, que

está na NBS desde sua

inauguração, foi promovida a

diretora de Conta da Oi. Há 11

anos na agência, Paula irá liderar

todos os processos integrados

de comunicação da marca

respondendo, diretamente,

a Yuri Aizemberg, diretor de

Atendimento da conta de Oi.

"Sua promoção é um

reconhecimento à performance

ao longo desse anos",

conta Antonino Brandão,

sócio e diretor geral de

atendimento e mídia da NBS.

●

O Super Bowl tem o espaço
publicitário mais caro da mídia
em todo o mundo. Em sua
avaliação, vale a pena investir
mais de US$ 3 milhões por
30 segundos de exposição?
A média de custo em 2012 foi de

US$ 3,5 milhões por 30 segundos,

o que considerando os 111 milhões

de telespectadores dá 3 cents por

telespectador, o que é muito baixo,

com esse nível de atratividade o

que seria mais atrativo?

O que o evento tem
de especial para atrair
tamanho investimento
por parte do mercado?
111 milhões de fãs de todas as

idades e segmentos da sociedade;

mais considerações: 21 dos 45

das transmissões mais assistidas

da rede de televisão de todos os

tempos têm sido Super Bowls.

O número total de espectadores do

Super Bowl saltou de uma média

de 5 milhões por ano nos últimos

cinco anos. Passando de 151.3 mil

espectadores para 162.9 entre

2010 e 2011. Durante o evento

o espaço publicitário pode

ultrapassar os 30 minutos,

podendo caber mais de 20

comerciais em sua exibição.

Se você quiser uma fatia desse

público, a sua fatura deve ser

de R$ 3,5 milhões por comercial.

Por exemplo, o comercial da

Volkswagen de 1m04s, postado no

Youtube logo após sua aparição

na televisão, apresentado no Super

Bowl do ano passado, em que

cachorros “cantam” o música do

personagem Darth Vadder,de Star

Wars foi compartilhado mais de

700 mil vezes após sua aparição

no intervalo do evento.

Por que a Copa do Mundo, que
abrange diversos países e é
considerado o maior evento
esportivo do globo, não tem um
intervalo comercial tão valioso?
Por exemplo, na Copa do Mundo

em 2006 estima-se que 26,3

bilhões de pessoas assistiram aos

jogos, e é um torneio que dura um

mês (em média 96 horas de jogo),

já o Super Bowl é um único jogo

(60 minutos) , difícil estabelecer

então um mesmo plano de

comparação. Fábio Suzuki

➤

Para evitar altos e baixos frequen-
tes a cada novo mandato, não so-
mente na Prefeitura de São Pau-
lo, mas na maioria das cidades
do país, a Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA) já se arti-
cula para regulamentar a publici-
dade no mobiliário urbano. A ex-
pectativa é que o fim da Lei Cida-
de Limpa viabilize esse tipo de
comunicação externa em toda re-
de nacional. “São Paulo pode ser-
vir de exemplo, desde que exista
regulamentação e fiscalização”,
afirma o vice-presidente da
ABA, Rafael Sampaio. “Trata-se
do único caso em que vamos re-
começar do marco zero.”

Uma oportunidade de se fa-
zer a coisa bem feita, na avalia-
ção do professor Luiz Fernando
D. Garcia, diretor da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting de São Paulo. “Como vinha
sendo feita era permissiva e des-
respeitosa, mas a comunicação
externa pode ser uma prestação
de serviço desde que regulamen-
tada e fiscalizada”, concorda.

Na avaliação de Garcia, com
um plano inteligente para a ci-
dade, todos saem ganhando: pa-

trocinadores, gestores, marcas
e cidadãos. Cita ainda o exem-
plo europeu e outro bem mais
próximo, o de Salvador, como
bem-sucedido, onde os reló-
gios vão além da hora e tempera-
tura e informam a incidência
dos raios ultravioletas. “Tam-
bém indicam qual o protetor so-
lar mais adequado para aquele
momento”, conta.

É claro, destaca ele, que não
é o caso, mas dependendo do
que se planeja, é possível até

transformar a comunicação ex-
terna em ponto turístico. “Vide
o caso do Japão.”

Sem números
Ainda não existe estimativa de
quanto essa mudança vai movi-
mentar em negócios. Mas o cer-
to é que as empresas começam
a programar os orçamentos
com vistas para a propaganda
exterior. O tema veio à tona
agora e ainda vai dar muito o
que falar. ■

Campanha da Unica por Etanol no Facebook

C&A faz o caminho
inverso no Iguatemi

EMPRESAS

A C&A traduz a experiência digital

de sua plataforma online — o Com

que look eu vou? — para a vida

real, mostrando o funcionamento

do site através de um espaço

montado em sua loja conceito,

no Shopping Iguatemi. Essa ação

mostra a nova versão do site —

desenvolvida pela LiveAd — que

é um serviço interativo online.

Gol e Claudia Leitte
fecham parceria

Dedicada aos sem-teto

Brasil Kirin reúne
caminhoneiros em Itu

Uma nova etapa da campanha

publicitária “Etanol, o Combustível

Completão”, da Unica, estreia

agora no Facebook. Na versão

virtual do “Bomba Premiada

Etanol”, os participantes

procuram abastecer o tanque

de um carro com a quantidade

exata de etanol pré-estabelecida,

como ocorre no posto tradicional,

só que por meio de um game.

O usuário pode jogar quantas vezes quiser e pode também

compartilhar o resultado em sua página do Facebook.

Coordenador do MBA Gestão e

Marketing Esportivo da ESPM-RJ

Rachel Cardoso
rcardoso@brasileconomico.com.br

Nova diretora de Conta da Oi

da agência NBS

A Gol é a nova parceira comercial

da cantora Claudia Leitte.

O acordo prevê o patrocínio do

Carnaval que se aproxima, em

todos os produtos da artista —

camarote, bloco e hotel, — e se

estende ao longo de todo o ano

como a transportadora oficial

da turnê de shows Sambah.

O acordo foi celebrado pela XYZ.

A Brasil Kirin realiza entre os

dias 4 e 5 de fevereiro o 2ª Etraf:

Momento do Caminhoneiro, na

cidade de Itu, São Paulo. Durante

o evento, os participantes

poderão fazer exames médicos,

cortar o cabelo, além de conferir

uma exposição de caminhões das

marcas Volvo, Scania e Mercedes.

Fotos: divulgação

Para comunicar a ideia de que todos nós vivemos em um
castelodecartas,numacampanhaparaaShelter,entidade
filantrópica do Reino Unido, a Leo Burnett tornou real
o conceito com um comercial de 60’’, que mostrava uma
paisagem inesquecível com um forte apelo emocional
do tipo “isso poderia ter acontecido comigo também”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

131,88%
Foi o crescimento do público

participante da 10ª Semana de

Museus em relação a edição

realizada em 2011. Dados do

Ibram indicam que mais de

1.110 instituições participaram.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

PAULA FERNANDES

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ANTONIO CARLOS MORIM

Pela regulação da propaganda
no mobiliário urbano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 jan. 2013, Empresas, p. 25.
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