
Luis Russo assume como

diretor de marketing, trade

marketing e pós venda do Grupo

De’Longhi/Kenwood no Brasil.

Formado em Administração de

Empresas pela FGV (Fundação

Getúlio Vargas) e Propaganda

e Marketing pela ESPM

(Escola Superior de Propaganda

e Marketing), Russo tem

uma vasta experiência no

mercado brasileiro de marketing,

desenvolvimento de produtos e

vendas. O diretor ainda fez parte

da equipe Pirelli Pneus por três

anos, como gerente de produtos.

●

Startups podem dar
certo, mas exigem
novos conhecimentos
Está para fazer aniversário

uma das maiores transações

no mundo das redes sociais.

A compra do Instagram pelo

Facebook ilustra como a

economia do grátis pode gerar

muito valor. O brasileiro Mike

Krieger e o norte- americano

Kevin Systrom criaram um

aplicativo para iPhone que tirava

fotos na proporção 4:3, inovando

no padrão normal das fotos de

celular (3:2). Além disso, era

possível usar divertidos filtros

que deixam as fotos bem

interessantes, em um “revival”

da Polaroid. Em setembro de 2011

o Instagram tinha 10 milhões de

usuários e uma talentosa equipe

de seis pessoas! Em 9 de abril

de 2012 o Facebook pagava

US$ 1 bilhão por uma empresa

que tinha receita zero

e apenas 551 dias de vida.

No mesmo 9 de abril, o New

York Times divulgava o valor de

mercado atualizado da empresa:

US$ 967 milhões. O jornal

tem cerca de 1.150 jornalistas,

108 prêmios Pulitzer de

jornalismo e 30 milhões de

visitantes únicos/mês no seu

site. Como isso é possível?

A resposta: o mundo dos

negócios muda rapidamente.

Muitas empresas que apostam

(e encontram) modelos de

negócios inovadores operando

sobre estruturas enxutas estão

valendo mais do que as que

insistem nos velhos modelos

e na acumulação de passivos.

Vale mais ter 10 milhões de

pessoas tirando fotos de graça

que uma grande folha de

pagamento. Google, Facebook,

Amazon e brasileiras como

Netshoes e Buscapé mostram

que essa moda está chegando

também aqui. Abrir uma startup

é uma grande oportunidade,

mas, exige uma série de (novos)

conhecimentos e não é fácil.

No dicionário das startups

sucesso também vem

depois da palavra trabalho.

➤

A marca de detergente para rou-
pas Surf, da Unilever, estreia
nesta semana a campanha em
TV aberta para apresentar a no-
va embalagem e a fórmula que
traz ao consumidor mais perfu-
me. O comercial estará nas pra-
ças de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, Goiâ-
nia e Distrito Federal das emisso-
ras até 6 de junho.

“Surf é um produto conheci-
do por entregar aos consumido-
res um perfume único e inigua-
lável. Devido a sua formulação
com óleos essenciais, o perfume
permanece nas roupas por mui-
to mais tempo. A campanha
2013 destaca que é possível ter
essa mesma explosão de perfu-
me com um preço mais justo”,
afirmou a gerente de marketing
da Surf, Yasmine Antacli.

O destaque do comercial fica
por conta de “Surfinho”, o no-
vo mascote da marca. O bone-
co, feito com bolhas de sabão e
muitas flores perfumadas, pe-
netra nas roupas de um grupo
de crianças que brinca em um
gramado e, em seguida, em um

time de futebol, deixando as
roupas limpas e com muito
mais perfume.

A campanha de Surf foi desen-
volvida pela agência Neogama-
BBH. O plano de comunicação
também contempla ações de in-
teração com os consumidores
na fanpage da marca, assinadas
pela agência F.biz, além de in-
serções em pontos de venda nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste do país. A intervenção
nas rádios ocorre durante a inte-

ração com o ouvinte, que será
convidado a participar do mo-
mento "Mais por Menos" de
Surf e poderá ganhar mais prê-
mios do que imagina. O perfu-
me de Surf também marcará
presença nas lojas de Departa-
mento C&A, com difusores das
fragrâncias de Surf nos provado-
res e cabides perfumados espa-
lhados pela loja. Surf também
marca presença nos terminais
rodoviários, nas telas de comu-
nicação com os usuários. ■

Supergasbras premia consumidoras na web

Ajinomoto promove
tempero no Mercadão

EMPRESAS

A Ajinomoto faz até o dia 3

de abril uma ação no Mercado

Municipal de São Paulo para

promover a experimentação

do seu novo tempero em pó

Hondashi, produzido à base

de peixe. Os consumidores

que comprarem seus peixes

da Banca KI-Peixe receberão

sacolas exclusivas.

Batavo fecha ação
com Bob Esponja

Leite na garrafa

Avianca patrocina
Orquestra Sinfônica

Do que você mais se

orgulha em ser mulher?

No mês delas, esta

pergunta foi lançada

na página oficial da

Supergasbras no

Facebook. A ação criada

pela Frog, agência que

administra a presença

da distribuidora de Gás LP nas redes sociais, premiará consumidoras

com um colar em ouro branco da Vivara e um kit de banho Natura

Ekos. Para concorrer, basta acessar o perfil da marca, preencher

o formulário on-line e responder a pergunta tema do concurso.

Professor e organizador

do curso Laboratório de Startups

do Centro de Inovação e

Criatividade da ESPM — CIC ESPM

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretor de mkt do Grupo

De’Longhi/Kenwood no Brasil

A Batavo investe em uma ação

de compre e ganhe. Até abril,

na compra de dois packs do

leite fermentado tradicional

ou aromatizado da linha de

produtos Elegê Bob Esponja,

o consumidor ganha uma revista

de atividades do personagem.

A empresa também distribuirá

copo exclusivo da marca.

A Avianca renovou, pelo segundo

ano consecutivo, patrocínio

com a Orquestra Petrobras

Sinfônica para a temporada 2013.

A companhia apoiou, ao longo de

2012, mais de 30 projetos, como

peças teatrais e musicais como

Tim Maia - Vale Tudo, O Musical,

Alô, Dolly!, Cabaret e Fame.

Fotos: divulgação

Ao surgirem nos
Estados Unidos,
em 1899, as
inconfundíveis
garrafas de vidro
branco e de boca
larga significaram
um grande
processo no
sistema de vendas.
Quando surgiram
no Brasil, fabricadas
pela Santa Marina
e pela Cisper, as
embalagens logo
foram adotadas
pelos principais
laticínios
de São Paulo.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

31%
Foi quanto a Band aumentou

o seu faturamento no ano

passado. Agora, a emissora

aposta na manutenção

da grade para cativar ainda

mais a audiência do público.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

LUIS RUSSO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCELO PIMENTA

Unilever aposta alto em nova
campanha de Surf na TV

20 Brasil Econômico Quinta-feira, sexta-feira e fim de semana, 28, 29, 30 e 31 de março, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 e 31 mar. 2013, Empresas, p. 20.




