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TARGIT BRASIL CONTRATA PAULA SORIANO

A Targit Brasil, desenvolvedora dinamarquesa de soluções de Bu-
siness Intelligence (BI), confirmou a contratação de Paula Soria-
no como gerente de desenvolvimento e canais. A executiva será
umas das apoiadoras na estratégia do plano de expansão da
companhia, que visa aumentar a penetração da sua tecnologia
no mercado nacional e latino-americano, com a missão de gerar
novos negócios por meio de canais de vendas, integradores e de-
senvolvedores independentes de software. Graduada em admi-
nistração de empresas e MBA em gestão estratégica de negócios,
Paula tem experiência de seis anos atuando nas áreas de Alian-
ças, Canais e Vendas da Oracle do Brasil, além de passagens pela
Cisco e pela Masterfaf.

DIEGO MAJDALANI ASSUME NOVO CARGO NA DELL

Diego Majdalani acaba de ser nomeado vice-presidente para a
América Latina da Dell. Antes de assumir a nova função, o
executivo, que está há sete anos na empresa, era o líder do Grupo
de Soluções Empresariais, Periféricos e Software na região.
Anteriormente, foi diretor de vendas para a América do Sul,
exceto Brasil, para as áreas de Grandes Empresas, Empresas
Públicas e para o programa de canais PartnerDirect. Além disso,
ocupou a posição de diretor geral para Argentina e Colômbia.
Nascido na Argentina, Majdalani é formado em engenharia
industrial pela Universidade Católica do país, com mestrado em
administração pela Universidade de Duke, nos EUA, e já passou
pela MicroStrategy e pela consultoria Arthur D. Litlle.

REED EXHIBITIONS TEM NOVA DIREÇÃO

Empresa de eventos Reed Exhibitions Alcantara Machado
apresentou dois novos diretores para os departamentos
comercial e de marketing. Ex-General Motors, Rodrigo Rumi
chega na companhia assumir a diretoria do portfólio automotivo,
ficando à frente da gestão do Salão Internacional do Automóvel
de São Paulo, Salão Duas Rodas, Fenatran, Automec Automec
Pesados, Congresso Fenabrave, AutoEsporte ExpoShow, Movimat,
Transporte & Logística Brasil, Vuc Expo e Nordeste MotorShow.
Já André Vasconcellos, ex-diretor de marketing e vendas do
portal UOL, vai comandar a diretoria de marketing estratégico,
respondendo pelas áreas de comunicação, web, e-business e
inteligência de mercado.

VERINT ANUNCIA NOVO PRESIDENTE NO PAÍS

A Verint, desenvolvedora de softwares, anunciou Paulo Roberto
Bonucci Ribeiro como novo presidente de sua subsidiária brasi-
leira. Ribeiro é formado em engenharia eletrônica pela Universi-
dade de Mogi das Cruzes (UMC), com MBA em administração de
negócios pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) e em
e-business pela Fundação Getulio Vargas (FGV), além de curso
de extensão na Ohio University, dos Estados Unidos. Ao longo de
mais de 20 anos de atuação nas áreas de serviços, vendas e ma-
rketing e canais, o executivo desenvolveu carreia em tecnologia,
trabalhando para empresas como Accenture, Avaya, IBM e Lu-
cent.

FRANÇOIS PONTAIS É PROMOVIDO NA SOLVAY

O executivo François Pontais assumiu a diretoria para América
Latina da unidade global de negócios Sílica do grupo Solvay,
multinacional do setor químico. Formado na École Nationale des
Arts Et Metiers, da França, com especialização em finanças, es-
tratégia competitiva e marketing industrial, Pontais está no gru-
po desde 1988, tendo ocupado várias funções nas áreas de negó-
cios de Plásticos de Engenharia, Poliamida e Intermediários, Síli-
ca, Aroma Performance, Terras Raras e Coatis.

VITOR HUGO PINHEIRO VAI PARA A PROXIS

A Proxis, que oferece serviço de contact center, confirmou Vitor Hugo
Pinheiro como novo diretor de operações. O executivo teve sua carreira
profissional desenvolvida em multinacionais como a HTC, Atento e
SiTEL, período em que ocupou cargos estratégicos como site director,
country service manager, client manager e operations manager.

UMOV.ME REFORÇA EQUIPE DE GERÊNCIA

A uMov.me, especializada em soluções de mobilidade para o
mercado corporativo, amplia a equipe com novos gerente comer-
cial e de marketing. Na primeira entrará Fabricio Salomoni Fra-
ga, que tem mais de 14 anos de atuação no mercado de teleco-
municação e passagens por como Embratel e Claro. Já para a
área de relações públicas e de marketing foi contratada Fernan-
da Baimler, executiva com MBA em Gestão Empresarial, que já
atuou em empresas como Cooplantio, Terra e Sony Ericsson.
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P
ela primeira vez, os in-
vestimentos publicitá-
rios alocados em inter-
net ultrapassaram o

montante veiculado em revis-
tas, aponta o relatório produzi-
do de janeiro a fevereiro de
2013 do Projeto Inter-Meio,
iniciativa conjunta do jornal
Meio & Mensagem e dos prin-
cipais meios de comunicação
do País no sentido de levantar,
em números reais, o volume
de investimento publicitário
em mídia no Brasil. Enquanto
o faturamento acumulado no
bimestre em revistas foi de R$
188,42 milhões, a grande rede
recebeu R$ 189,7 milhões, ex-
cluindo-se deste montante re-
des sociais e buscadores. 

O investimento bruto total
em publicidade no Brasil nos
dois primeiros meses de 2013
totalizou R$ 4 bilhões, com le-
ve queda de 0,4% em relação a
igual período do ano passado,
de acordo com as informa-
ções do Projeto Inter-Meio,
que é realizado pela Pricewa-
terhouseCoopers. Todos os
meios tiveram variação nega-
tiva, exceto mídia exterior,
que avançou 10,68% na mes-
ma base de comparação, TV
por assinatura e TV aberta,
com crescimento de 3,09% e
2,01%, respectivamente.

Segundo o Projeto Inter-
Meio, as quedas mais relevantes
foram registradas em guias e lis-
tas, cujo faturamento acumula-
do no primeiro bimestre recuou
21,57% frente a igual período do
ano passado, revistas (-14,84%),
internet (-10,78%) e cinema (-
8,54%). Em seguida vieram jor-
nal, com decréscimo de 5,09%,
e rádio, que caiu 0,83%.

O estudo ainda traz detalhes
sobre os investimentos aporta-
dos em cada segmento do mer-
cado publicitário. Em mídia
exterior, por exemplo, as maio-
res altas detectadas no primei-
ro bimestre de 2013 frente a
igual período do ano passado
foram painel, com crescimen-

to de 44,57%, móvel (31,59%),
mobiliário urbano (22,24%) e
outdoor (10,52%). Já a mídia
digital out of home, que vinha
registrando seguidos acrésci-
mos nos últimos meses, regis-
trou perda de 8,63%.

Liderança ameaçada?

Há décadas na liderança do
mercado publicitário brasileiro,
a TV aberta recebeu aportes de
R$ 2,67 bilhões nos dois primei-
ros meses do ano, atingindo pa-
tamar recorde de participação
de 67% no total de investimento
feitos em publicidade no País.
Na sequência, de acordo com o
Projeto Inter-Meio, vieram o
jornal, com percentual de mer-
cado de 10,7%, internet, com
4,74%, revistas, com 4,71%, e rá-
dio, com 4,38%.

O protagonismo da TV aber-
ta, no entanto, pode estar sendo
ameaçado. Referência mundial,
os Estados Unidos observam
lenta e gradual transformação
em seu mercado publicitário.
Como no Brasil, a TV é a mídia
dominante quando se mede o
volume de investimentos feitos
em publicidade. A audiência
para vídeos online, no entanto,

tem crescido rapidamente e, de
acordo com a consultoria eMa-
rketer, atualmente 58% da po-
pulação norte-americana está
assistindo este tipo de formato.
Há cinco anos, este percentual
era de apenas 38%.

Ainda de acordo com a eMa-
rketer, tal formato é mais efi-
caz para anunciantes do que
os tradicionais comerciais de
TV. A lembrança de marca nos
comerciais digitais, por exem-
plo, é de 50%. Na TV, esse per-
centual é de 27%. 

O retorno de mensagem,
segundo a consultoria, tam-
bém é superior nos vídeos on-
line. Os números mostram que
ele atinge 40% no digital, en-
quanto, na TV, chega a 20%.
Em média, 21 segundos dos
anúncios online são vistos pe-
los internautas, contra 13,6
dos comerciais de TV. 

Além disso, de acordo com a
eMarketer, comerciais no am-
biente digital também costu-
mam alcançar públicos difíceis
de serem atingidos, como os
adultos de 18 a 34 anos.

Para o diretor-presidente da
WBI Brasil, Paulo Kindzerfki, o
bom momento da internet está
relacionado com a eficácia das

Mudanças a caminho 
no mercado publicitário
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ações e dos resultados positi-
vos das campanhas. "Há dois
anos a verba destinada para
publicidade na internet era de
no máximo 2%", frisa.

Ele afirma ainda que, apesar
dos números positivos e do cres-
cimento da inclusão digital, a
publicidade na web nunca será
capaz de comprometer a TV,
que apresenta crescimento ain-
da maior nos investimentos.
"Hoje, a tendência é integrar a
publicidade da TV com a mídia
online", explica.

Kindzerfki ainda acrescenta
que o modelo da publicidade
já está mudando com a chega-
da do Remarketing, recurso
criado pelo Google para gerar
listas de internautas que já te-
nham visitado o website de
uma marca e mostrar nova-
mente propagandas para que
estes mesmos usuários lista-
dos vejam os anúncios com
mais frequência em blogs, re-
des sociais, sites de conteúdo
e jornais online vinculados à
rede de display do Google. 

Para o professor de criação
digital da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM), Márcio Morgade, o cresci-
mento da internet se reflete
ainda nos novos hábitos de con-
sumo do povo. "Pessoas das
classes C e D já têm acesso fácil
e passam maior parte do dia co-
nectados e consumindo tudo
que ver na rede, seja informa-
ção ou produto. Tudo está mais
fácil e ao alcance de todos."

Segundo ele, todos os veícu-
los de mídia se complementam.
“É por isso que a internet nunca
poderá bater a televisão, que
continua sendo o maior veículo
de massa em todo o mundo”,
avalia. Para Morgade, o impor-
tante é traçar estratégia para
atingir o público alvo, seja atra-
vés de jornal, revista ou outro
veículo de comunicação. "O
meio como a publicidade che-
gará ao público não importa. O
importante é o contexto", res-
salta o professor.

Virada

Dono do site Hôtelier News,
fundado em 2003 e especializa-
do em notícias sobre o setor de
hotelaria, Peter Kutuchian,
ainda vê muito espaço para
crescimento da internet no
mercado publicitário. O portal,
que vende banners e serviços
de e-mail marketing, fechou
2012 com leve alta na receita
obtida com publicidade. “A
procura maior é pelos ban-
ners, já que fica 24h no ar, sete
dias por semana. Muitos dos
nossos anunciantes, na verda-
de, compram o pacote com os
dois serviços”, explica.

Kutuchian acrescenta que
aconselha os anunciantes a
fazerem contratos publicitá-
rios de três meses. “A publici-
dade na internet deve tentar
ser interativa e despertar o in-
teresse de seu público-alvo.
Por isso, recomendamos aos
clientes alterar o layout dos
anúncios para não cansar os
leitores”, completa.

Para Kutuchian, os anun-
ciantes em geral, independen-
temente de seu nicho de atua-
ção, ainda sentem certa dificul-
dade em entender o potencial
publicitário da internet. “Isso
tende a mudar, ainda mais
quando a geração nascida na
internet estiverem no mercado
de trabalho. Em relação às de-
mais mídias, a web tem um po-
tencial de interatividade sem
igual, permitindo à marca atin-
gir seu público-alvo com muito
mais facilidade. É um tiro cer-
teiro”, avalia o dono do Hôtelier
News, que tem cerca de 700 mil
page views por mês, além de 8
mil visitas diárias. 

Kutuchian: empresas ainda não detectam todas as vantagens da web

Vinicius Ricco é o novo diretor administrativo e
financeiro do Centro de Medicina Nuclear da Gua-
nabara (CMNG). Com experiência nas áreas admi-
nistrativa e financeira, com 17 anos de atuação na
área da saúde, o executivo é bacharel em direito pela
Universidade Marília (SP) e em administração pela
Unisalesiano de Lins (SP), com especialização em
Executivo em Saúde. Na nova função, Ricco terá co-
mo missão desenvolver um trabalho de melhoria no
relacionamento e no atendimento aos clientes. Para
ele, a expansão das atividades do Centro de Medici-
na Nuclear da Guanabara para outros estados é o
grande desafio para os próximos anos.

DIVULGAÇÃO

Crescimento dos investimentos alocados em internet ultrapassaram o montante
veiculado em revistas no primeiro bimestre desse ano. TV continua imbatível
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