
A SanDisk Corporation,

líder global em soluções

de armazenamento em

memória flash, anunciou

Alexandre Jannoni como o novo

Country Manager da empresa

no país. Com MBA Executivo

em Varejo e formação em

Administração de Empresas

pela FGV, Alexandre possui

vasta experiência em empresas

nacionais e multinacionais,

amplo conhecimento na

área de vendas, marketing,

operações, e tem forte

atuação na indústria de varejo.

●

Vocês realizaram um estudo
sobre marketing digital.
O que foi concluído?
Estamos sempre realizando

estudos com foco no que o

mercado deseja. Como o grupo

tem o viés educacional, nossas

pesquisas são sempre voltadas

ao que o mercado de trabalho

precisa e como podemos oferecer

a qualificação necessária. Os

resultados estão sendo vistos nas

salas de aula, pois orientamos os

coordenadores e professores que

estão em constante evolução

com as suas aulas.

Qual a principal queixa
e qual o principal elogio
encontrado na pesquisa?
Em nosso caso, as principais

queixas são as mesmas desde

2010: não tem mão de obra

qualificada. Estamos formando

novas turmas e com um pessoal

bem mais preparado, pois

estamos sentindo o que o

mercado deseja. A maioria dos

nossos profissionais são de

mercado e trazem também as

necessidades e estamos

passando isso em sala de aula,

não apenas na qualificação, mas

como profissionais responsáveis.

O nosso CEO, Célio Antunes, tem

essa profissionalização e

comprometimento como base de

suas palestras motivacionais e

levamos isso para a sala de aula.

Como vocês avaliam
a presença das empresas
no meio digital? Elas
estão sabendo lidar com
o consumidor?
A grande maioria não. O mercado

está trazendo pessoas que

tem a mentalidade offline da TV,

jornal e rádio para cuidar da

internet e estamos vendo que

isso não é o ideal, pois os meios

são diferentes. A web é mais

rápida e com maior número de

mensurações e isso tem levado

a grandes erros. Por exemplo,

há tempos que o mercado

digital discute que page view

não é métrica e tem gestor

ainda achando que seu site

tem que ter um grande número

de page views. Não! Tem que

ter usuários. C.M.

➤

A Coca-Cola Zero lança nesta
semana, em TV aberta e por as-
sinatura, o vídeo Albergue,
que marca o início de sua nova
campanha, “Quanto Mais Via-
gens Melhor”. O filme de 30”
mostra a trajetória de um jo-
vem em uma das suas viagens
pelo mundo, sua chegada até
um albergue e o divertido en-
contro com pessoas interessan-
tes em situações inusitadas.

Criada pela Ogilvy & Ma-
ther, a campanha ressalta que
quanto mais únicas e imprová-
veis as experiências, melhores
elas são. A ação contempla tam-
bém conteúdos em mídias so-
ciais. Na fanpage da marca
(www.facebook.com/cocaco-
lazero), o usuário encontra di-
cas sobre os destinos e um apli-
cativo criado especialmente pa-
ra a campanha, em que os usuá-
rios poderão compartilhar fo-
tos das suas viagens inesquecí-
veis e customizar latinhas.

“Mantendo o conceito de
“Quanto Mais Zero Melhor”,
buscamos com a nova campa-
nha mostrar que quanto mais
únicas e improváveis as expe-

riências, melhores elas são”,
diz a diretora de Marketing de
Trademark Coca-Cola, Lucia-
na Feres. “Por isso, convida-
mos a todos a explorar novos
lugares e compartilhar seus me-
lhores momentos, como aque-
las férias inesquecíveis com os
amigos”, afirmou a executiva.

Para estampar as embala-
gens da marca foram escolhi-
dos os 100 destinos mais deseja-
dos pelos brasileiros, sendo 80
nacionais e 20 internacionais,
que se somam a 50 novos no-

mes. Há destinos para todos os
gostos: cidades cosmopolitas,
praias paradisíacas, lugares
montanhosos e exóticos. Entre
eles estão: São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Salvador, Floripa, Mila-
gres, Torres, Maraú, Jalapão,
Londres e Dubai.

Entre outras ações, está ain-
da a parceria firmada entre a
Coca-Cola e a Azul. A marca de
refrigerantes está estampada
numa aeronave da companhia.
Além disso, a bebida é servida
nos voos. ■

Mascote da Gendai vai interagir nas redes

Lindt faz parceria
inédita no Brasil

EMPRESAS

O Empório Santa Maria anunciou

uma parceria exclusiva com a

Lindt, em que os clientes poderão

comprar os chocolates da

marca a granel na loja. É o único

lugar no Brasil onde é possível

comprar os chocolates da marca

suíça desta forma. Este modo

de operação é similar ao

sistema de compra da Europa.

JWT cria para novo
sabor da Smirnoff Ice

Viagem segura

Ronaldo revela
magreza para Fiat

O Gendai criou um mascote para

interagir com internautas.

O personagem chamado Akira

é um sushiman que trará dicas

e curiosidades sobre os bastidores

da marca, a cultura e a culinária

japonesa, e estará presente no site

da empresa e nos perfis da companhia

nas redes Facebook, Twitter e Instagram.

O intuito é aproximar a marca

do público por meio da interação

contínua nas redes sociais.

A criação é da Agência Digi.

Coordenador na pós de marketing

digital da Faculdade Impacta

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Country manager da

SanDisk Corporation

A Smirnoff Ice lançou a nova

campanha para TV para a sua

primeira variação de sabor,

Smirnoff Ice Green Apple. Os

filmes mostram pessoas em

cenas do cotidiano que, com a

presença de Smirnoff Ice Green

Apple, são remetidas para

festas em casas noturnas.

A ação é assinada pela JWT.

A Fiat colocou no ar o segundo

filme com o ex-jogador Ronaldo.

Na campanha, ele aparece e

revela o segredo da magreza no

primeiro comercial. No roteiro,

Ronaldo aparece em frente a um

espelho que o deixa muito magro,

e ele comenta: “Não falei?

Fininho, e sem computação”.

Fotos: divulgação

No ano passado, a Loducca criou para a Yamaha
um filme no qual um ovo chamado Timóteo
viajava com outros ovos em uma caixa na garupa
de uma moto. Ele sonhava em chegar tranquilo
ao fim da jornada, mas a instabilidade da
motoca atrapalhava. No fim, o locutor dizia:
“Ih, não era uma Yamaha”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

4 milhões
Foi o número de espectadores

que estiveram em salas

de cinema de todo o país

no ano de 2012 para conferir

os longas produzidos

pela Conspiração Filmes.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

ALEXANDRE JANNONI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...FELIPE MORAIS

Ogilvy & Mather coloca no ar
nova ação da Coca-Cola Zero
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Empresas, p. 28.




