
A Interactive Intelligence

Group anunciou a

contratação de Adriano Oliveira

como gerente de Vendas.

Oliveira trabalhou por nove

anos na Siemens Enterprise

Communications, onde atuava

na área de Comunicações

Unificadas. Oliveira atuou,

também, na BellTech, empresa

de distribuição de equipamentos

de telefonia e informática

para contact centers. Ele

trabalhará junto aos parceiros

de negócios da Interactive

Intelligence de todo o Brasil.

●

Como conquistar o comprador
no e-commerce

Atualmente, no Brasil, de cada

100 pessoas que entram em uma

loja virtual, apenas duas ou três,

em média, finalizam a compra.

Isso acontece por ser uma

pesquisa de preço; as formas de

pagamento não agradaram; etc.

Para o lojista é importante

descobrir o que levou à

desistência e ter acesso a

informações que revelam

interesses e comportamentos.

Existem ferramentas que podem

auxiliar nesse sentido, como

as de Heatmap (mapa de calor

que mostra, por meio de cores, as

áreas de uma página da internet

que foram mais clicadas) e Eye

Tracking (rastreadores oculares —

dispositivos que detectam o

movimento dos olhos e identificam

as áreas mais vistas no site). Com

esses recursos podem-se detectar

problemas de usabilidade da loja

virtual e auxiliar na melhora

da navegação. Uma das melhores

táticas é o “remarketing”

ou “retargeting marketing”,

estratégia que possibilita levar a

pessoa que chegou até a colocar

itens no carrinho de compra ou

interagir com a loja virtual, a ver

os anúncios em outros sites. Basta

utilizar os cookies que identificam

todos que entram no site, podendo

encontrá-los em outros sites.

Segundo a Digitalents, o

“retargeting” também é uma forma

de mapear o comportamento do

consumidor e seu uso, combinado

com outras ferramentas, como o

Google Analytics e o Webtrends

Analytics, entre outras opções que

possibilitam entender por que ele

visitou o site, mas não se engajou,

por que não fez nenhuma compra,

em qual parte do processo isso

ocorreu, etc. Uma pesquisa

realizada pela Bizrate Insights

revelou que 25% dos usuários

gostaram de ser “lembrados”

e muitos voltaram ao site.

São ações preciosas para

ajudar a fazer mudanças e

tornarem a loja mais atrativa,

criar campanhas direcionadas,

transformando-o de um mero

visitante em um cliente de fato.

➤

“Seja você também um anjo
bom da Bahia”: este é o mote da
campanha publicitária que co-
meça a ser veiculada, a partir
de abril, em emissoras de televi-
são da Bahia. Criado pela agên-
cia Leiaute Propaganda, o filme
é uma iniciativa das Obras So-
ciais Irmã Dulce (OSID) para ar-
recadar fundos e ampliar o Hos-
pital Santo Antonio, principal
núcleo de saúde da entidade.

O spot de 30 segundos tem a
participação de músicos como
Ivete Sangalo, Saulo Fernandes
(ex-Banda Eva), Denny (Timba-
lada), Xanddy (Harmonia do
Samba), Tatau, Leo Santana (Pa-
rangolé), Levi e Mano Goes
(Jammil), Márcia Freire, Marie-
le Antunes (Babado Novo) e Nor-
berto (Cangaia de Jegue). A cam-
panha, iniciada em janeiro, tam-
bém incluiu peças publicitárias
em rádio, revista e jornal.

“Dessa forma, vamos elevar
a quantidade de bolsas de san-
gue coletadas. e que serão dispo-
nibilizadas para a população
baiana, além de ampliar a assis-
tência a pacientes nefropatas”,
disse a líder da unidade, Marília

Sentges. O serviço de hemotera-
pia da OSID, popularmente co-
nhecido como Banco de San-
gue, é o segundo maior da Bahia
em volume de coleta e prospec-
ção de doadores voluntários,
atendendo a cerca de 800 doa-
dores por mês. Com a nova UCT
— a ser instalada em um terre-
no na sede das OSID, no Largo
de Roma, em Salvador —, a enti-
dade ampliará ainda mais o nú-
mero de atendimentos. O proje-
to inclui ainda a criação do Ser-

viço de Terapia Renal Substituti-
va e, numa segunda etapa, a rea-
lização de transplantes renais,
que contribuirão para a redução
da fila de espera no estado.

A ação para arrecadação de
recursos não tem prazo para ter-
minar. As doações poderão ser
feitas pelo hotsite www.anjo-
bomdabahia.com.br, que ofere-
ce a cada colaborador o direito
de inserir uma foto na página
inicial, e ser reconhecido como
um “Anjo Bom da Bahia”. ■

Salad Creations investe em dicas nutricionais

Heineken grava filme
mundial no Brasil

EMPRESAS

A campanha global da Heineken

terá comercial gravado no

Brasil. O filme conta a história

de um fã sortudo, que recebe um

ingresso para a Final da UEFA

Champions League, na Europa.

O único problema é que ele está

do outro lado do mundo e

enfrenta uma corrida contra

o tempo para chegar ao local.

WMcCann conquista
conta da Patrimóvel

Esconder para vender

Harley Davidson cria
dois novos anúncios

A Salad Creations lança o canal

“Pergunte à Nutricionista”.

A plataforma está disponível

no site da rede e permite

que os internautas tirem

suas dúvidas sobre nutrição e

como manter uma alimentação

saudável. As perguntas

enviadas para o endereço

http://www.saladcreations.com.br

/saladsecrets/pergunte-para-a-nu

tricionista/ serão respondidas diretamente pelas

nutricionistas da consultoria Comer e Viver.

Professora de Marketing Digital

nos cursos de MBA da ESPM 

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Gerente de vendas da

Interactive Intelligence Group

A WMcCann anunciou a

conquista da conta da Patrimóvel.

A nova parceria foi selada

entre o diretor-presidente da

Patrimóvel, Rubem Vasconcelos,

e Washington Olivetto, chairman

da WMcCann. A Patrimóvel

é responsável por mais de

65% das vendas de imóveis

novos no Rio de Janeiro.

A Moma Propaganda criou para

Harley Davidson dois anúncios

com o mote “Se o seu espírito

sempre foi radical, seu espírito

é Harley e você nem sabe”. Um

dos anúncios mostra uma Águia

trazendo um bebê ao mundo com

o tema “Todo homem nasce livre.

Alguns mais livres que os outros”.

Fotos: divulgação

Um dos casos mais curiosos da embalagem brasileira,
a do Modess, tinha como objetivo identificar o produto,
chamando no entanto, o mínimo de atenção. Na década

de 1950, para compensar a discrição no pacote,
a Johnson &Johnson divulgava anúncios com as

vantagens dos absorventes frente as “toalhinhas”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 90
milhões

É o valor da verba publicitária

da Embratur. Três agências

serão escolhidas

para dividir o bolo anual.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

ADRIANO OLIVEIRA

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...SANDRA TURCHI

Estrelas da música baiana
se unem em prol da saúde
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Empresas, p. 17.
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