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PE ► Duas campanhas criadas pela DM/
Blackninja, para a Rede de 
Concessionárias Honda, foram 
selecionados para integrar a edição de 
abril da revista alemã Lüezer’s Archive. Os 
cases sobre trânsito exploram as 
características urbanas de Recife, capital 
onde está situada a agência. A publicação 
que avalia as propagandas mais criativas 
do mundo deu notoriedade aos trabalhos 
assinados pelos diretores de criação 
Lenilson Lima, de arte Bertone Balduíno e 
pelo ilustrador David Afonso.

CURTAS

iG regionaliza conteúdo em 
parceria com veículos locais
Expandir e consolidar a presença nacio-

nal por meio de conteúdos regionali-
zados. Este é o objetivo do projeto iG Re-
gional, que começou a ser implantado no 
início deste ano. A iniciativa já alcançou os 
Estados da Bahia, do Paraná, de Pernam-
buco, do Rio de Janeiro e de São Paulo (in-
terior, litoral e capital) e acontece em par-
ceria com os veículos A Tribuna da Bahia 
(BA), O Diário (PR), Leia Já (PE), O Dia (RJ), 
Grupo RAC (litoral e interior paulista) e a 
redação do iG paulistano, respectivamente.

“Queremos entregar conteúdo mais re-
levante, onde quer que os usuários estejam. 
Acreditamos que vamos mantê-los no iG 
por mais tempo”, conta Caique Severo, di-
retor de negócios do portal. Na avaliação de 
Severo, os quatro meses de atuação foram 

bem-sucedidos. “Já cobrimos mais de 60% 
da audiência com conteúdo específico da 
região do usuário. Nosso objetivo é chegar 
a 90% até dezembro.” De acordo com o di-
retor, em breve, Minas Gerais e Brasília tam-
bém terão conteúdo segmentado.

A mudança de temas acontece simul-
taneamente ao acesso. “Assim que o lei-
tor abre a home do portal, tem o IP de seu 
computador identificado. A partir daí, pas-
sa a acompanhar os temas locais”, explica.

Segundo o diretor de negócios do iG, 
esse projeto também é uma oportuni-
dade para os anunciantes, já que viabili-
za campanhas com relevância regional. 
“As marcas podem customizar a mensa-
gem para cada região ou fazer uma gran-
de campanha local”, ressalta. Caique Severo, diretor de negócios do iG

Museus preservam 
memória das empresas
Mais de R$ 22 milhões foram direcionados, em 2012, para projetos que  
resgatam a memória das marcas, como o da Hering, em Blumenau (SC)

Por MIRELLA PORTIOLLI  mportiollil@grupomm.com.br

Presenciar a alquimia necessária para 
a produção de uma cerveja e, ao fim 

do processo, degustá-la da maneira cor-
reta. Estes são alguns dos atrativos que a  
Bohemia proporciona aos visitantes de 
seu Centro Cervejeiro da Ambev, que 
completa um ano neste mês. Situado em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, o museu cer-
vejeiro segue a estratégia compartilhada 
por empresas de diversos segmentos: pre-
servar a trajetória e proporcionar uma ex-
periência com a marca em espaços loca-
lizados próximos à matriz. 

De acordo com dados da Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial 
(Aberje), a iniciativa de investir em mu-
seus de marcas, que ganhou impulso nos 
anos 1990, movimentou cerca de R$ 22 

milhões em 2012, na construção de es-
truturas físicas e gerenciamento de acer-
vos. “Os projetos são relevantes, pois pos-
sibilitam mapear o passado e estabelecer 
tendências. As memórias vão nutrir di-
ferentes públicos estratégicos, entre eles 
acadêmicos, funcionários, fornecedores 
e comunidades”, comenta Paulo Nassar, 
presidente da Aberje. 

Cerca de 80 mil pessoas visitaram as 
mais de cem aeronaves expostas no mu-
seu da TAM, em São Carlos, no interior de 
São Paulo, desde sua reinauguração em 
2010. A escolha da cidade para hospedar 
o passado da companhia aérea está rela-
cionada ao desenvolvimento tecnológico 
do local — é na região que a TAM realiza 
a manutenção dos aviões de grande por-
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Centro Cervejeiro da Ambev, em Petrópolis: experiência lúdica para os visitantes

SC ► Em outubro, o Beiramar Shopping 
de Florianópolis completa duas 
décadas. Para marcar o ano festivo do 
shopping mais antigo da cidade serão 
realizadas ações especiais. Entre elas, a 
promoção “20 anos, 20 prêmios” que 
acontecerá até o Dia dos Namorados. Os 
clientes contemplados receberão 
vale-compras de R$ 5 mil. O Grupo 
Fórmula assina a campanha. 
Recentemente, o empreendimento 
lançou o vídeo institucional que 
apresentava momentos felizes 
vivenciados no shopping em 
homenagem ao Dia das Mães.

MG ► Em maio, a versão mineira da 
revista Veja completa um ano. Em 
comemoração, a edição de aniversário, 
lançada no dia 4, trouxe a perspectiva 
de 13 personalidades de Minas Gerais 
sobre o Estado. Outra novidade foi o 
lançamento das colunas Minas São 
Muitas (que mostra as cidades 
pequenas do Estado), Bichos (sobre 
serviços de animais de estimação) e 
Belo Horizontino nota dez (com 
nativos que agem em prol de 
melhorias para a cidade). Para Andrea 
Faria Abelleira, gerente de marketing 
da revista, os resultados obtidos neste 
primeiro ano são excelentes. “Desde o 
lançamento da Veja BH, houve um 
crescimento de 40% nas vendas 
avulsas. A receita de publicidade mais 
que dobrou neste período e o 
crescimento em novas assinaturas 
cresceu em cerca de 20%”, comenta. 
Aproximadamente 20 profissionais 
integram a redação mineira. “Não há 
ninguém de fora do Estado, são 
pessoas que de fato conhecem a 
cidade. Este é um de nossos 
diferenciais”. Em junho será lançada a 
Veja Brasília, a nova aposta do Grupo 
Abril para o mercado regional.

te. “Além de apresentar os itens antigos 
e mostrar a paixão dos fundadores para 
as próximas gerações, no museu é pos-
sível acompanhar a manutenção dos no-
vos aviões”, conta André Araújo, gerente-
-geral do museu.

O investimento para a construção do 
museu foi de aproximadamente R$ 24 mi-
lhões, obtidos por meio da Lei Rouanet e 
de recursos próprios. Metade do acervo 
tem condições de voo. “Recebemos docu-
mentos e peças históricas constantemen-
te. São 20 anos de restaurações”, completa. 

Já no museu da Cia. Hering, o destaque 
é um tear circular à manivela, de 1889. Si-
tuada ao lado da matriz da empresa em 
Blumenau (SC), a casa com estilo europeus 
do século 19 — utiliza a interatividade pa-
ra remontar os 133 anos da companhia.

Segundo Daniel Philipe Knop, monitor 
da área de moda do Museu Hering, mais 
de 22 mil pessoas passaram pelo ambiente 
histórico desde sua inauguração em 2010. 
“Abordamos temas como a Revolução In-
dustrial e a participação feminina no pro-
cesso de trabalho. Os visitantes saem en-
cantados com o que veem”, afirma.

Na avaliação do presidente da Aberje, 
as empresas com instalações longevas no 
Brasil são as que mais fazem uso dessa 
estratégia. “Quem tem essa trajetória re-
tratada, tem um tesouro”, diz Nassar. Se-
gundo levantamento da entidade, o Bra-
sil tinha cerca de 120 museus institucio-
nais em 2006. Dados atualizados não es-
tão disponíveis.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 42, 13 maio 2013.




