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Inovação no mercado
de entretenimento
O avanço das tecnologias

digitais de comunicação

promoveu profundas alterações

nos modelos de negócio,

organização e condução do

mercado de entretenimento.

A web deixou de ser apenas um

canal de comunicação para se

tornar uma plataforma na qual os

usuários consomem ou fornecem

conteúdos, produtos e serviços.

Isso permite reduções de custos,

possibilitando a distribuição,

produção e comercialização

de produtos em novos mercados.

Ao mesmo tempo em que lança

desafios às empresas para

gerar, distribuir e capturar valor

de seus produtos e serviços.

Todos acompanham o processo

de reestruturação de diversos

setores da economia criativa,

notadamente aqueles que

adotaram por muito tempo

a comercialização de seus

conteúdos na forma de

propriedade intelectual,

como na música e no cinema.

Assim, proliferaram plataformas

digitais que permitem a

divulgação, comercialização

e financiamento de projetos

culturais, promovendo uma

intensa e multifacetada rede

de relacionamento, monetização

e inovação nos negócios do

entretenimento. No mercado

brasileiro surgiram, entre outras,

as plataformas Queremos!,

Catarse e Embolacha que, de

maneira geral, se inspiraram

(sem tirar o mérito) em

modelos internacionais. Tenho

acompanhado o desenvolvimento

da plataforma digital Eventick

que promete redefinir o mercado

de organização de eventos,

segmento que cresce (imagine

na Copa!) e que, partindo

do modelo de negócios em

comercialização de ingressos

pela web, se propõe a facilitar

a vida dos produtores de eventos,

consumidores e fornecedores.

A inovadora empresa

pernambucana, após passar

pela aceleradora Plug and Play

(EUA), se prepara para avançar

no mercado brasileiro. O que

virá por aí? Vamos acompanhar.

➤

Está no ar a nova campanha na-
cional de marketing de Del Val-
le Mais, linha de sucos prontos
para beber da Coca-Cola Bra-
sil. Criada pela agência W+K
SP, a campanha conta com um
filme de 60’’ dirigido pelo ci-
neasta Breno Silveira, de “Dois
Filhos de Francisco” e “Gonza-
ga, de Pai para Filho”. A ação
conta ainda com peças para mí-
dia impressa, digital e exte-
rior; ativação em ponto de ven-
da; além de patrocínio de pro-
gramas de TV e sites voltados
para o público feminino.

Produzido pela Conspiração
Filmes, o comercial gira em tor-
no das respostas de crianças pa-
ra a tradicional pergunta: “o
que você quer ser quando cres-
cer?”. Atrás de uma câmera de
vídeo, a mãe acompanha a brin-
cadeira dos filhos e registra os
momentos para a posteridade.
Os mais divertidos “trabalhos”
permeiam o imaginário infan-
til: abraçoterapeuta, advogada
de plantas, arquiteto de casa
de árvore, defensor de formi-
gas, libertador de pássaros e
mecânico de corações.

Já as peças para mídia im-
pressa e exterior trazem ilustra-
ções e mensagens que refor-
çam o conceito "O Segredo é Ca-
rinho", presente na comunica-
ção de Del Valle Mais e que asso-
cia os cuidados das mães com
as crianças à mesma atenção
que a empresa tem ao preparar
suas bebidas.

Esse é o primeiro comercial

de Del Valle com a identidade vi-
sual renovada. Recentemente, o
logotipo da trademark ganhou
nova tipologia e cor, alinhadas à
identidade global de sucos pron-
tos para beber da Coca-Cola
Company. O tradicional verme-
lho deu lugar ao preto, presente
em produtos de países vizinhos
como Andina (Chile), Frugos
(Peru) e Cepita (Argentina). ■

GE lança campanha para o Dia das Mães

Publicis é premiada
com ação para Nestlé

EMPRESAS

A campanha Só um Cachorro, da

Publicis Brasil para Nestlé/Purina,

conquistou o prêmio Lápis em

Consumer Radio — Campaign, no

Festival One Show. A cerimônia,

em 08 de maio, revelará se

o Lápis é de Ouro, Prata ou

Bronze. Em 2012, a agência

conquistou o Lápis de Bronze

com ação para o Hopi Hari.

9ine fecha contrato
para Pedro Barros

Seiva de Alfazema

Kasinski lança nova
campanha com a Flag

A GE Eletrodomésticos promove

uma ação para o Dia das

Mães, que vai presentear com

um vale compras de R$ 1 mil na

Dafiti Premium os autores das dez

frases mais criativas sobre o tema

“O que faz sua mãe ser única?”.

A ação começa em 22 de abril

e termina em 12 de maio, via

Facebook e também em diversos

pontos de venda em todo o Brasil,

onde serão colocados QR codes (códigos de barras que podem ser

lidos por diversos aplicativos de celulares) nos produtos da marca.
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A 9ine, agência de publicidade,

marketing esportivo e

entretenimento, acaba de

fechar dois novos contratos de

patrocínio para o skatista Pedro

Barros. O tricampeão mundial

em bowl agora tem ao seu

lado as marcas Ford e GoPro,

de equipamentos de última

geração para fotos e vídeos.

A Flag Comunicação — agência

de propaganda que integra

o Grupo ECI (Empresas de

Comunicação Integrada) — assina

a nova campanha de varejo

para a rede de concessionárias

de motocicletas Kasinski.

O mote da ação reforça que vale

mais a pena ter uma Kasinski.

Divulgação

A tradicional colônia de Alfazema foi lançada
em 1941 pela Phebo e rebatizada como Seiva de

Alfazema pouco tempo depois. Fabricada em Belém,no
Pará, a empresa buscou inspiração nos alpes suíços na
hora de criar sua fórmula e embalagem. A identidade

visual já mudou, mas o produto ainda faz sucesso.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 1
milhão

É o valor em créditos de

celular que o Sonho de Valsa

vai dar aos clientes na promoção

“Mais Créditos, Mais Amor”.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

CLAUDIA LOMBARDI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...RODRIGO CARVALHO

Coca-Cola lança nova
campanha de Del Valle Mais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Empresas, p. 29.




