
A ESPN anunciou uma nova

contratação para o quadro

de funcionários da emissora aqui

no Brasil. A executiva Ariane

Landim é a nova Chief Marketing

Officer (CMO) da ESPN no país.

A contratação da profissional,

que liderou processos de

introdução e posicionamento

de marcas como Allianz e

Santander, vem para reforçar

o time e atender aos desafios

e oportunidades geradas

pelo crescimento do meio

e pelos eventos esportivos

Copa do Mundo e Olimpíada.

●

Como será a ação de MKT
que a agência Bullet Trade
preparou para a Arcor?
Para atrair o público e apresentar

seus ovos de Páscoa, a Arcor

fará ações de ativação em mais

de 1,4 mil pontos de venda.

Criadas pela Bullet Trade, do

Grupo Talkability, mais de cinco

toneladas de chocolate ao leite

crocante serão oferecidos para

a degustação dos consumidores

nas lojas. O público também

terá a oportunidade de conhecer

alguns brinquedos que

acompanham os produtos, como

Tortuguita, Nemo, Patati Patatá,

Marvel Super Hero, Mickey,

Minnie e Rapunzel, por meio

de demonstrações realizadas

por promotoras. A expectativa

é abordar seis milhões

de pessoas e promover a

degustação para mais de 800 mil.

Explique o que é o Páscoa
Show, que terá como
protagonista a Tortuguita?
Já conhecida pelo público

infantil, a Tortuguita, carro-chefe

da Páscoa Arcor com o maior

giro em vendas, é a mascote da

campanha 2013 e, mais uma vez,

dá o tom à temática que este ano

será “Páscoa Show”, com nova

identidade visual. A Arcor se

preocupa todos os anos em levar

para a parreira um conceito

diferenciado, lúdico e divertido

para os consumidores. Além

disso, é importante pontuar

o diferencial da empresa em ter

uma marca própria e símbolo de

sucesso no mercado infantil que

é a Tortuguita. O desafio para

esse ano é elevar a marca à

segunda posição em market

share no mercado de ovos

(infantis não licenciados). No

Estado de São Paulo, é a segunda

grande marca em volume de

compra e, em Minas Gerais, lidera

as vendas de ovos de Páscoa.

Haverá ativação na TV
ou na internet para convidar
o público a participar das
ações nos mais de 1,4 mil
pontos de venda?
Sim, haverá campanhas

principalmente em pontos de

vendas e na internet. C.M.

➤

Produzido no formato de ani-
mação digital, estreia nesta se-
mana o novo filme da TAM, que
será veiculado a bordo de to-
dos os voos domésticos e inter-
nacionais da companhia. O ob-
jetivo da ação é apresentar de
uma forma mais dinâmica, an-
tes da decolagem, todas as in-
formações para a segurança, in-
cluindo os procedimentos ne-
cessários para atuar em situa-
ções de emergência.

O filme é assinado pela agên-
cia Y&R, em parceria com o de-
partamento de marketing e a di-
retoria de segurança operacio-
nal da TAM. “Há quase seis
anos, apostamos em animações
para dar boas-vindas a bordo e
transmitir todas as informações
de segurança de uma forma
mais atraente e interessante. O
novo vídeo é uma evolução des-
te material, que está agora total-
mente em sintonia com a atmos-
fera jovem das nossas aerona-
ves”, afirmou o diretor de mar-
keting da TAM, Eduardo Costa.

Descontraído e mais ágil, a
campanha contempla todas as
instruções de segurança exigi-

das pela Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC). Além dis-
so, a TAM oferece áudio e legen-
das em até quatro idiomas por
voo, com opções em português,
inglês e espanhol, além da lín-
gua oficial do país de destino ou
origem do voo.

Contador de história
Como quem narra uma história
a bordo, o filme traz uma famí-
lia que ingressa em uma aerona-
ve da TAM. A aeronave exibida

na animação ganha movimen-
tos de câmera especiais na medi-
da em que as instruções de segu-
rança são exibidas.

“O conteúdo segue fielmente
a legislação vigente. Mas, neste
caso, buscamos a diferenciação
por meio da forma. Assim, che-
gamos a uma peça criativamen-
te inédita e eficaz, principal-
mente no que diz respeito à assi-
milação das informações”, dis-
se o vice-presidente de criação
da Y&R, Rui Branquinho. ■

Paixão faz ação em homenagem à mulher

Tim vai sortear bolsa
de estudos nos EUA

EMPRESAS

A Tim vai sortear uma bolsa de

estudos para os EUA entre os

usuários do Tim+Inglês. Os

clientes do curso via mensagens

de texto ganham um cupom

a cada semana de aula para

concorrer ao prêmio, que inclui

todas as despesas com passagem,

estadia e alimentação. A bolsa

será sorteada no dia 15 de abril.

Sem Parar estreia
campanha em SP

Leve

Volkswagen atualiza
logotipo no mundo

A marca Paixão apresenta

o concurso cultural “O meu

momento apaixonante”,

em comemoração ao Dia

Internacional da Mulher,

celebrado no dia 8 de março.

A ação será realizada no website

oficial da marca até dia 26 de

março. Para participar, as (e os)

internautas deverão responder

a pergunta “Qual foi o momento

mais apaixonante de sua vida?”. As três melhores respostas

serão presenteadas com uma pulseira e três pingentes.

Gerente de MKT de chocolates

da Arcor do Brasil

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Nova Chief Marketing

Officer da ESPN

A Innova — All Around The Brand,

agência que detém a conta do

Sem Parar, colocou no ar a nova

campanha da marca que possui

o personagem Papa-Léguas como

garoto-propaganda. A ação inclui

filme, spots e vinhetas, que serão

veiculados em mídias eletrônicas

como televisão, rádio e cinema,

em toda a cidade de São Paulo.

No ano em que a Volkswagen

completa 60 anos no Brasil,

a multinacional fez uma nova

atualização do design de sua

marca (logotipo), que será

utilizado mundialmente

em todas as comunicações

da empresa, entre as

quais impressas e digitais.

Fotos: divulgação

No ano passado, a Loducca criou uma campanha
especial para a Leroy Merlin. O filme foi produzido
com uma pegada leve de varejo, literalmente. O vídeo
mostrava como os produtos da loja estão leves de pegar
(e de pagar). Tudo isso foi feito para anunciar a primeira
semana de vantagens da empresa no ano de 2012.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 500 mi
É o valor da conta de

publicidade da Caixa Econômica

Federal. Estão interessados

em disputar a licitação:

Borghi/Lowe, Heads,

Nova/SB e Artplan.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

ARIANE LANDIM

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...CIRO MARIANI

Y&R desenvolve novo
vídeo para os voos da TAM
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Empresas,  p. 28.




