
A Fit RH Consulting anuncia

o desligamento do diretor

executivo da empresa, Marcelo

Vasconcelos. Norberto Chadad,

CEO do grupo, acumulará a

função do ex-diretor. Formado

em Engenharia Metalúrgica

e com pós-graduação em

Metalurgia pela Universidade

de São Paulo, Chadad possui

20 anos de experiência no

mercado de Recursos Humanos

à frente da primeira consultoria

de Recursos Humanos

do Brasil e seis anos como

principal executivo da FIT.

●

Qual foi o conceito
usado na campanha?
Com o mote “Seu Verão Mais

Gostoso”, a campanha reforça

o empoderamento das crianças

ao mostrar que podem criar

muitas formas de se divertir.

Explica como é o filme e como
ele integra com os outros
canais de comunicação.
Qual o plano de mídia?
Para mostrar as diferentes

formas em que produtos Tang

podem ser consumidos — como

gelo, raspadinha e sacolé —

a marca desenvolveu uma

campanha de comunicação

completamente integrada:

há um filme que mostra as

crianças consumindo o produto

de diferentes formas. No PDV,

o consumidor encontra as

forminhas de gelo iguais as que

são apresentadas no filme, e que

podem ser adquiridas na compra

de 10 unidades do refresco em

pó. Já a plataforma digital, que

está completamente integrada

com a campanha, anuncia todas

as novidades na fanpage de

Tang no Facebook e por meio

de vídeos postados no Youtube.

Esta é a primeira de uma série
de ações de Tang para 2013?
Quais os próximos passos?
O lançamento do filme na TV

e a ação no PDV aconteceu

logo após outras ações voltadas

para o verão em que a Tang

apresentou diferentes formas

de curtir a estação. Foi montado

um estande da marca no

Parque “O Mundo da Xuxa”,

com a presença de monitoras

conduzindo a interação com as

crianças. Além disso. há uma

parceria entre Tang e o canal de

TV por assinatura Nickelodeon

que promoveram diversas

atrações para curtir o verão nas

praias de Santos, Rio de Janeiro

e Florianópolis. Agora, Tang

acaba de fechar uma parceria

com a Patroni Pizza. As mais de

70 lojas nos estados de São Paulo

e Rio de Janeiro oferecerão como

sobremesa a Mousse Brownie

do Don, que tem brownie de

chocolate com mousse de

maracujá feito com Tang. C.M.
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Com faturamento mundial de
US$ 4 bilhões, em 2012, a Bro-
wn-Forman iniciou uma série
de ações para aumentar a sua
participação no mercado brasi-
leiro, que lhe rendeu US$ 60 mi-
lhões no ano passado. A estraté-
gia está focada na promoção da
tequila “el Jimador”. Para isso,
a marca fechou parceria com a
rede de restaurantes Sí Señor.

“Queremos desbancar o líder
de vendas no Brasil. No México,
nós somos o número um. No
Brasil, não vai ser diferente”,
disse o Presidente da Brown-
Forman no Brasil, Amador de
Carvalho. A rede Sí Señor, que
recebe cerca de 70 mil clientes
por mês, conta atualmente com
11 casas próprias em São Paulo,
ABC, Campinas e Rio de Janeiro
e acaba de inaugurar a 12ª unida-
de na Alameda Santos (SP). O
plano de expansão da rede ain-
da contempla a abertura de
mais outras 4 casas até 2014.

Além disso, a el Jimador está
promovendo ao longo do ano
inúmeras ações com os consu-
midores na internet. “O nosso
público-alvo, na maioria os jo-

vens, estão todos conectados.
É importante estar neste am-
biente virtual”, contou Carva-
lho. A agência que auxilia a
Broun Forman neste projeto di-
gital é a Filet.

Além de trabalhar a imagem
da tequila, a Broun Forman está
preparando novidades para as
marcas “Jack Daniel's” e “Fin-
landia Vodka”. Segundo o Presi-
dente da companhia no Brasil,
as marcas estão recebendo um
grande investimento para a

campanha nacional. “Porém, ci-
dades como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte e Fortale-
za acabam recebendo um mon-
tante de dinheiro maior. No Bra-
sil, a marca Jack Daniel's já tem
uma participação significativa
no mercado de whiskys. O obje-
tivo agora é consolidar cada vez
mais ”, concluiu Carvalho. As
bebidas fazem ativações em ca-
sas noturnas e também rece-
bem conteúdo digital para en-
treter com os internautas. ■

Oi e Sony fecham parceria e promovem prêmio

NBS cria comercial
para água Crystal

EMPRESAS

Estreia esta semana, em São

Paulo e Minas Gerais, o novo

comercial de Crystal, água

mineral da Coca-Cola Brasil, que

mostra, de forma lúdica, o papel

da hidratação no transporte

de nutrientes e oxigênio no

organismo. A ação, criada pela

agência NBS, conta com um filme,

mídia externa e peças em revista.

Teatro Procópio
Ferreira lança ação

Multiplicação

Frangelico inaugura
fan page no dia 8

A Oi e a Sony fecharam uma

promoção que vai premiar os

participantes com aparelhos

Xperia U e Xperia S. No jogo

“Frases secretas”, que está

disponível na fanpage oficial

da Oi no Facebook, os fãs da

Sony deverão adivinhar quatro

frases secretas relacionadas

às funcionalidades dos dois

aparelhos. Quem acertar primeiro

as frases enviando as respostas para o e-mail

frasessecretas@oi.com.br será premiado com um aparelho.

Diretor associado de marketing

para Tang na Mondelez Brasil

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

CEO e diretor executivo

da Fit RH Consulting

“Teatro é, sempre foi, e sempre

vai ser o 3D de verdade.”

Esse será o mote da campanha

que a Escala criou para o

Teatro Procópio Ferreira.

As peças, inspiradas no 3D,

têm como objetivo gerar um

maior engajamento e, com

isso, tornar o teatro mais

frequente na vida das pessoas.

O licor italiano Frangelico, da

Campari do Brasil, realizará uma

ação especial para comemorar

o Dia Internacional da Mulher.

A marca lançará um bombom

exclusivo, elaborado pela famosa

confeiteira Pati Piva. O licor ainda

aproveita a data para inaugurar

a sua fan page oficial brasileira.

Fotos: divulgação

“Multiplique-se. 24 horas de MTV é pouco” era a
mensagem que buscava promover o Overdrive,
canal de banda larga da MTV onde era possível acessar
a programação a qualquer tempo. Representando
a multiplicação, um casal de coelhos aparecia
em cenas quentes por várias partes da casa.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

90
milhões

É o número de pessoas que a

Enox engajou com ações On-Life

em 2012. A agência criou cases

para Google, Gillette e Honda.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

NORBERTO CHADAD

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...CARLOS CORTEZ

Dona do Jack Daniel’s investe
em marca de tequila no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas,  p. 32.




