
Ipanema abre novo quiosque em aeroporto
A marca Ipanema inaugura amanhã um quiosque no Aeroporto

Internacional Júlio Cezar Ribeiro, em Belém, no Pará. O espaço

funcionará 24 horas e comercializará toda a linha feminina

da marca. Em aeroportos, esta é a segunda unidade com esse

formato da marca da Grendene. No ano passado, a empresa já

havia inaugurado um espaço semelhante em Fortaleza, no Ceará.

Divulgação

Para conquistar o público jovem,
empresas patrocinadoras de festi-
vais como o Rock in Rio usam a
criatividade na busca pela identifi-
cação com o público consumidor
— ou futuro cliente — de seus pro-
dutos ou serviços. Patrocinador
master do evento, o banco Itaú
preparou uma série de ações para
marcar presença na próxima edi-
ção do festival, que começa sexta-
feira. O objetivo é gerar visibilida-
de de marca. Para isso, o banco
montou um estande de 200 me-
tros quadrados com várias ativida-
des, entre elas um espaço que fun-
ciona como um simulador de um
grande palco, onde os participan-
tes poderão se sentir como verda-
deiros astros do rock.

Cada turma de até três amigos
formará uma banda. Todos são ca-
dastrados por biometria e se-
guem para um corredor, que si-
mulará a atmosfera de um backs-
tage, onde os usuários deverão es-
colher o estilo de música preferi-
do. Ao passar pelas cortinas e su-
bir ao palco, um painel digital
mostrará a imagem de milhares
de fãs, que poderão interagir com
os participantes por meio do sen-
sor de movimentos Kinect. A ex-
periência completa será transfor-
mada em um vídeo de 20 segun-
dos, a ser publicado no Youtube e
no Facebook dos visitantes.

“Ofereceremos ao público
uma atmosfera bastante especial,
deixando ainda mais completa a
experiência de entretenimento
que é o festival. E momentos espe-
ciais como esses, claro, merecem
ser compartilhados”, afirma Fer-
nando Chacon, diretor executivo
de Marketing do Itaú Unibanco.

O estante terá também um ele-
vador com vista panorâmica, on-
de os participantes irão ao ponto
mais alto da Cidade do Rock em

um passeio de aproximadamente
três minutos. Do lado de fora do es-
paço, ficará a “Parede Insta-
gram”, com painéis que exibirão
as fotos postadas no aplicativo
com a hashtag #ItauRockinRio.

O Itaú também repetirá a ação
implementada em 2011 e instala-
rá 540 lockers, sendo 120 deles
com carregadores de celular. Por
último, o banco também deverá
distribuir aos fãs aproximada-
mente 245 mil pulseiras de LED
na cor laranja, que é parte da lo-
gomarca do banco.

A Redecard, responsável pelas
operações com cartões dentro da
Cidade do Rock, vai dar aos consu-
midores que pagarem as suas com-
pras nos estabelecimentos dentro
do evento com cartão, a oportuni-
dade de ganhar tablets exclusivos
do Rock in Rio. Para isso, vai ser
preciso testar a força em um medi-
dor instalado na Rock Street, área
de convivência, com bares e lan-
chonetes. Quem atingir 950 pon-
tos ou mais leva o tablet na hora.

A operadora Sky vai montar
um estúdio de tatuagem em ple-

na Cidade do Rock. Participan-
tes selecionados pela empresa
poderão escolher um dos cem de-
senhos desenhos, que serão fei-
tos pelo estúdio carioca Body
Art Tattoo. Além disso, o reno-
mado tatuador israelense radica-
do nos Estados Unidos, Ami Ja-
mes, que protagoniza um reality
show NY Ink, exibido na TV pa-
ga, deixará seu traço na pele de
18 celebridades e pessoas escolhi-
das pela empresa. Para partici-
par, é preciso se inscrever no lo-
cal. A tatuagem é definitiva.

A Intel está trabalhando em uma
nova linha de microchips ultra-
pequenos e ultra-eficientes para
dispositivos de tecnologia vestí-

veis, como relógios e pulseiras,
que são a aposta da empresa para
estar no topo da próxima grande
onda de tecnologia, uma vez que
ela chegou atrasada na revolução
dos smartphones e tablets.

“A nova linha de chips, chama-
da Intel Quark, será lançada no
próximo ano e incluirá uma ver-
são que pode ser ingerida, destina-

da a usos biomédicos”, disse a pre-
sidente da Intel, Renee James.

Segundo a executiva, os chips
Quark serão cinco vezes meno-
res, além de 10 vezes mais eficien-
tes do que chips Atom da Intel pa-
ra tablets e smartphones.

“Estamos muito empenhados
em não perder a próxima grande
onda”, disse Renee.

O presidente-executivo da In-
tel, Brian Krzanich, e Renee fala-
ram ontem na conferência anual
da empresa, em San Francisco,
nos Estados Unidos.

Essa foi sua primeira grande
aparição pública desde a promo-
ção em maio, quando Paul Otelli-
ni deixou o cargo de presidente-
executivo da companhia.

Krzanich disse que tablets fei-
tos com chips da Intel com custo
de menos de US$ 100 estariam
nas prateleiras das lojas para a tem-
porada de festas de fim de ano.

A empresa disse que os primei-
ros chips feitos com sua tecnologia
de ponta de 14 nanômetros come-
çam a ser produzidos no final deste
ano e estarão disponíveis em 2014,
ajudando a aumentar sua liderança
na fabricação dos equipamentos.

Os chips mais avançados da In-
tel são feitos atualmente com a
tecnologia de produção de 22 na-
nômetros, o que já é mais avança-
da que o produto de rivais, como
Samsung e TSMC. Reuters

EMPRESAS▲

AlexandreBrum

Depois de chegar
atrasada na revolução
dos dispositivos móveis,
ela quer liderar nova onda

Marketing ao som de música

Intel aposta em chips para dispositivos
vestíveis e em versão que pode ser ingerida
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O Itaú montou um
estande de 200 metros
quadrados com várias
atividades, entre elas
um simulador de um
grande palco, onde
os participantes
poderão se sentir
como astros do rock

Empresas aproveitam os sete dias do Rock in Rio para desenvolver ações de relacionamento com o público
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 set. 2013, Empresas, p. 18.


	BRAECO1-01__11-09-13
	BRAECO1-02__11-09-13
	BRAECO1-03__11-09-13
	BRAECO1-04__11-09-13
	BRAECO1-05__11-09-13
	BRAECO1-06__11-09-13
	BRAECO1-07__11-09-13
	BRAECO1-08__11-09-13
	BRAECO1-09__11-09-13
	BRAECO1-10__11-09-13
	BRAECO1-11__11-09-13
	BRAECO1-12__11-09-13
	BRAECO1-13__11-09-13
	BRAECO1-14__11-09-13
	BRAECO1-15__11-09-13
	BRAECO1-16__11-09-13
	BRAECO1-17__11-09-13
	BRAECO1-18__11-09-13
	BRAECO1-19__11-09-13
	BRAECO1-20__11-09-13
	BRAECO1-21__11-09-13
	BRAECO1-22__11-09-13
	BRAECO1-23__11-09-13
	BRAECO1-24__11-09-13
	BRAECO1-25__11-09-13
	BRAECO1-26__11-09-13
	BRAECO1-27__11-09-13
	BRAECO1-28__11-09-13
	BRAECO1-29__11-09-13
	BRAECO1-30__11-09-13
	BRAECO1-31__11-09-13
	BRAECO1-32__11-09-13



