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A Coca-Cola coloca nas ruas todas as suas ações out of home

(OOH).  As áreas de embarque, desembarque e esteiras dos

aeroportos do Rio e de Brasília serão adesivadas para dar boas

vindas ao público. A estação maracanã do metrô carioca será

transformada em campo de futebol interativo. A Coca-Cola montará ainda espaços de ativação de 100m²

dentro dos estádios que receberão os jogos da Copa das Confederações. Haverá outras ativações – como

instalações gigantescas feitas de latinhas coloridas, pórticos e painéis - em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,

Fortaleza, Belo horizonte, Salvador, Recife, Cuiabá, Curitiba e Manaus.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>> BATEBOLA

Como a publicidade vem ajudando na construção da
marca Grã-Filé?

A publicidade tem sido importante para tornar a
marca conhecida pelas donas de casa e procurada
nos supermercados, nosso principal ponto de
venda para este público, além de melhorar a
exposição do produto. Mudou a importância das
vendas dos produtos, principalmente o
hamburguer, carro chefe da marca. Antes da
publicidade, nossas vendas eram praticamente
concentradas em grandes distribuidores, para
redes de lanchonetes e "chapeiros". Queremos
crescer no consumidor final.

A ideia de usar o humor e brincar com o lado descon-
hecido da marca agradou desde o início ou houve
apreensão? 

Agradou desde o início, de todas as opções
apresentadas o humor nos pareceu mais
adequado ao público e ao nosso produto. Além
disso, a primeira campanha tinha uma verdade
muito grande, falando que a marca nunca tinha
anunciado, como agora a nova também, com o
"provou, comprou". É a pura verdade: quando
fazemos degustação nos pontos de venda, quem
prova vai na gôndola e compra nosso hamburguer.

Quais os planos da marca para este ano?
A nova campanha está começando agora. Vamos
ampliar a mídia em relação às primeiras
campanhas, entrando em rádio e mídia exterior,
além de ampliar o nvestimento em TV, entrando
em mais de uma emissora de TV aberta.

Artplan assina
relatório da 
ONG Solar 
Meninos da Luz
Para captar novos recursos e
patrocinadores para o Solar
Meninos de Luz – instituição
que oferece educação para 400
crianças e jovens das
comunidades do Pavão-
Pavãozinho e Cantagalo – a
Artplan criou, gratuitamente,
um relatório anual todo
produzido pelas crianças que
acabaram de ser alfabetizadas
pela instituição. No total, 100
relatórios estão sendo
entregues às principais
empresas do Rio. Junto ao
material, é enviado um DVD
com o making off da ação.

COCA-COLA COLORE AEROPORTOS

Pessoas - A NBS contratou os diretores de arte

Marcelo Lobo e Rafael Conde. Lobo tem pas-

sagens por agências como Giovanni+Draftfcb,

W/McCann e DM9-Rio e é professor de criação

da Miami Ad School RJ. Rafael, com passagens

pela Dentsu, Strawberry Frog e CUBOCC, veio

de São Paulo.

Bota fora Cannes – Hoje será realizado o even-

to “Bota fora Cannes” para os cariocas que par-

ticiparão, na semana que vem, do CannesLions

2013. No restaurante Vitória, do Joquei Clube

(Gávea), a partir das 20h. 

Curso - O Ibmec/RJ recebe até o dia quarta-feira

inscrições para o curso de extensão "Redação

Criativa para Jornalistas e Comunicadores  Corpo-

rativos".  Ministrado por Jorge Ventura. Mais em:

www.ibmec.br.

Portfolios - Nesta terça-feira, às 19h, um

grupo de criativos de agências e escritórios de

design se reúne, a convite da ESPM Rio e do

Clube de Criação do Rio de Janeiro (CCRJ), no

Portfolio Hour, para analisar trabalhos de es-

tudantes de comunicação e design de difer-

entes universidades do Rio. O encontro será re-

alizado na rua do Rosário, 111 no centro. É pre-

ciso se inscrever no site: www.espm.br/portfo-

liohour. 

Campanha – a Giovanni+Draftfcb cria campanha

que mostra a diversidade de produtos da marca

Club Social. Inclui filme, mídia exterior e pa-

trocínio de eventos de música e São João no

nordeste.

Popularidade - Um anúncio para iPad criado pela

Staff para divulgar os bolos com cobertura da

Fleischmann, veiculado na edição digital do dia 20

de abril da Revista Época, ficou entre os 10 mais

vistos no site We Love Ad. 

Cannes - a DDB Brasil, de São Paulo, é a agência

brasileira com maior número de peças inscritas

na 60ª do Festival. Com 353 trabalhos, ela ocupa

o primeiro lugar no ranking, seguida pela

AlmapBBDO (250), Y&R (242), Ogilvy Brasil (214)

e Africa (177).

MIX

Vamos ampliar o investimento"

Abap aprova campanhas sociais
A Confederação de Publicidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPPLP) aprovou, durante encontro das
Associações de Publicidade em Língua Portuguesa, em
Maputo, Moçambique, a proposta realizada pela Associação
Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) para a criação de
campanhas sobre direitos humanos, proteção à mulher,
combate à AIDS, às drogas e defesa da liberdade de expressão.
A entidade brasileira foi representada por seu diretor-
executivo, Decio Vomero, que recebeu ainda a Medalha de
Mérito e Dedicação da Associação Moçambicana de
Empresas de Marketing, Publicidade e Relações Públicas
(Amep). As prioridades serão determinadas pela CPLP e
haverá aprovação conjunta de entidades envolvidas.  A CPLP
mobilizará os veículos dos países para a veiculação.

Festival torna-se itinerante
Depois da experiência de “viajar” para Búzios, o
Festival Brasileiro de Publicidade da Associação
Brasileira de Propaganda (ABP) torna-se
itinerante e será realizado em Campos de
Jordão, no estado de São Paulo, entre os dias 24
e 26 de outubro, no Grande Hotel. “Avaliamos
que o formato do mais antigo festival
publicitário nacional deveria ser alterado para
torná-lo itinerante. O Festival muda de local,
mas as suas bases continuam as mesmas. Nossa
meta é reconhecer os grandes talentos da
propaganda brasileira e, pensando no futuro,
dividir o conhecimento com a nova geração”,
disse Ronaldo Rangel.

Marcos Coutinho,
Diretor do Frigorífico Frisa

Negócios  &  Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br

» NAIRA SALES

O que o consumidor
busca, para tornar a
compra mais praze-
rosa? A resposta é pra-

ticidade, qualidade presente
nos serviços mobile (ações de
marketing realizadas por meio
de celulares ou dispositivos
móveis). Empresas e lojas in-
vestem no desenvolvimento
de aplicativos para aumentar
ainda mais o acesso de seus
clientes aos produtos e con-
quistar novas vendas.

Para os empresários que
querem começar a vender via
celular, o sócio da empresa
Brains@Work, Miguel Gouveia,
especialista em posicionar ne-
gócios na internet, indica o de-
senvolvimento de apps que fa-
cilita a visualização do que está
sendo vendido (produto e pre-
ço), levando em conta que o
tamanho da tela do celular é
infinitamente menor do que
um de computador. 

De acordo com Gouveia, o
pagamento facilitado é outro
fator importante e as regras de
compra e política de devolu-
ção devem ser claras. “Rotinas
de verificação lógica devem
existir para reduzir ao máximo
qualquer tipo de erro no de-
correr da transação. Por exem-
plo, se o produto custa R$1,00
e o usuário digitar R$1000,00, a
app deve rejeitar e alertar o er-
ro”, orienta o consultor.

Gouveia conta que já fez
transações bancárias, pagou
contas e comprou ingressos de
cinema. “A experiência foi boa

porque uso um celular com te-
la maior do que o normal.
Acho, contudo, que seria uma
experiência menos agradável
caso a tela fosse menor. De
qualquer forma, não tive ne-
nhum problema até hoje”, re-
lata o consultor.

Os consumidores que optam
pela compra mobile ao adquirir
um produto, não podem, no
entanto, deixar passar desper-
cebidos detalhes que, assim co-
mo em qualquer tipo de comér-
cio, são fundamentais para fa-
zer valer seus direitos.

Um dos fatores mais impor-
tantes na hora de fazer aquisi-
ções em um dispositivo móvel é
a credibilidade dos aplicativos
de compras. Por isso, é preciso
verificar se não há reclamações
da empresa. Vale também pes-
quisar o nome da empresa nos
portais de busca e obter infor-
mações com pessoas que já te-
nham utilizado o serviço.

Para o estudante Antonio
Mesquita, usuário de um apli-
cativo de transações financei-
ras, comprar por meio do servi-
ço mobile é seguro e pratico.
“Sou cliente NovoEpay, aplica-
tivo onde posso efetuar transa-
ções de compra e transferên-
cias de dinheiro de um jeito
prático, seguro e rápido”. Se-
gundo Mesquita, o aplicativo
dispensa o uso de cartões de
créditos, pois é necessário ape-
nas do celular. “Fico super se-
guro na utilização. Como sou
cliente, o Token (chave eletrôni-
ca) é gerado no meu celular e
não depende de receber men-
sagem de texto. Por isso, mes-

mo que não tenha sinal para o
meu celular, a compra pode ser
feita desde que a loja tenha o
link funcionando”, conta.

Segundo a coordenadora de
mídias sociais da agência
Rae,MP, Marina Mizioka, ha-
verá sempre aquela crença e
descrença da segurança sobre
a prática do comércio em dis-
positivos móveis, já que mui-
tos ainda têm medo de usar
qualquer meio online para
comprar. “No entanto, quando
se trata de segurança, da mes-
ma forma que você conta com
a proteção de anti-vírus em
seu desktop ou laptop, tam-
bém é necessário que haja tal
proteção nos dispositivos mó-
veis”, observa Marina.

Na opinião da coordenado-
ra, quanto mais a empresa utili-
zar o número de canais dispo-
níveis para ofertar seus produ-
tos ou serviços, melhores serão
os resultados que ela pretende
obter. “Devemos considerar
que os custos com a venda mo-
bile (via celular ou outro dispo-
sitivo móvel) são bem menores
que os custos de uma venda na
loja física que conta com mos-
truário, estoque e outros itens
que oneram bastante no lucro
final”, afirma Marina.

A coordenadora conta que
também já comprou pelo celu-
lar. “No começo, você fica sem-
pre com um certo receio de re-
gistrar seu número do cartão de
crédito ou o PayPal (sistema de

pagamentos online) às contas
nas lojas, principalmente no ar-
mazenamento desses dados
para as próximas compras sem
precisar digitá-los novamente,
mas depois fica muito prático”. 

Outro fator de preocupação,
segundo a coordenadora, é o
possível furto do celular. “Pen-
samos logo que o criminoso
possa começar a fazer com-
pras naquelas lojas que você
tem registradas em seu históri-
co, favoritos ou em apps que
possibilitam a compra direta.
Ainda assim, há a necessidade
de uma senha, até mesmo para
aplicativos como Google Play
ou Amazon Kindle. Se houver a
possibilidade de dificultar mais
o real acesso desses atalhos ao
ambiente de compra, melhor”,
comenta Marina.

Vendas

Em atuação no Brasil, Es-
panha, Itália e México, o Pri-
valia, grupo de compras onli-
ne, passou a utilizar o serviço
mobile em 2011 e acumula,
até o momento, mais de 1,8
milhão de downloads. A em-
presa tem aplicativos para
iPhone, iPad e smartphones
com sistema Android, e seu si-
te é totalmente otimizado pa-
ra a versão mobile, o que faci-
lita o acesso por meio de dis-
positivos móveis. Em 2011, 5%
do total de vendas do grupo
eram feitas por meio de celu-
lar. Já no ano passado, este
percentual passou para 25%.

De acordo com o diretor de
marketing da Privalia no Bra-

sil, Andrea Scarano, a compra
pelo celular é tão segura quan-
to a compra online. “A compra
mobile também utiliza proto-
colos de segurança similares
ao online, que criptografam a
informação transacional, que
só é entendida pela empresa.
Assim como no online, é im-
portante manter seu sistema
operacional atualizado e com-
prar de empresas reconheci-
das”, recomenda.

Especializada em venda de
produtos domésticos e de de-
coração, a Penselar Fun, situa-
da no bairro do Humaitá, na
Zona Sul, começou a vender via
dispositivos móveis em abril
deste ano. Em dois meses, o vo-
lume de vendas mobile já re-
presenta cerca de 20% do fatu-
ramento bruto. “A nossa expec-
tativa é que no espaço de um ou
dois anos, as vendas superem o
faturamento de uma loja física,
pelo fato de atender clientes de
todo o País”, declara o sócio da
loja, Marcelo Veloso . 

Outra loja que oferece a op-
ção de compra mobile é Lab 77,
que começou a vender camisas
por meio da loja online e para-
lelamente iniciou as vendas
também em um aplicativo para
celular. “Levamos em conside-
ração a necessidade do nosso
público de poder nos acessar
em qualquer lugar”, explica a
diretora da empresa Viviane
Bodanese. De acordo com ela,
as vendas pelo celular garan-
tem lucro maior para a empre-
sa. “Nossa estimativa é que 20%
das vendas sejam mobile”, acre-
dita a diretora.

Na palma da mão dos clientes
MOBILE

DIVULGAÇÃO

Mizioka: haverá sempre a desconfiança em relação à segurança

Para aumentar as vendas, empresas investem no desenvolvimento de aplicativos de compras por meio de smartphones e
outros dispositivos móveis. Segundo especialista, pagamento facilitado e política de devolução clara são os diferenciais 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 jun. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




