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Editorial

número_13

Informações atualizadas, dicas e as melhores novidades do mercado 
de marketing podem ser conferidas na décima terceira edição da 
revista Promo Insights.
Continuando com o compromisso ético de nossa comunicação, a revista 
traz, neste mês, as melhores dicas sobre como utilizar o Tablet e o 
iPad em prol do marketing de sua empresa. A matéria sobre vírus em 
celulares explica como agem os cibercriminosos, qual o objetivo desta 
prática e quais as principais formas de propagação destes vírus.
Como alavancar as vendas de sites e lojas virtuais também é 
abordado na revista de maio. O pingue-pongue desta edição traz uma 
das principais tendências do marketing: a divulgação da empresa 
com brindes sustentáveis. Roberto Bavaresco, Gerente-Geral da Só 
Marcas, empresa especializada em produtos promocionais, fala sobre 
a importância de atitudes sustentáveis nas empresas, como ser uma 
marca sustentável sem deixar de ser tecnológica e quais as tendências 
no mercado de brindes empresariais sustentáveis.
Comunicação Digital, brindes na Copa do Mundo, Marketing Digital, 
brindes de luxo e uma das principais novidades em embalagens, os 
rótulos animados, são outros assuntos abordados nesta edição.
Além disso, Maurício de Almeida Prado confi rma a sua participação na 
revista com o artigo “60 dias para pagar? Um dia essa conta chega”, 
com coautoria de Guilherme de Almeida Prado. Rafael Zanette também 
marca presença nesta edição da Promo Insight com o seu segundo 
artigo, intitulado “Novo Momento”.
A interatividade continua com os podcasts. Na coluna de livros e DVDs, 
veja as dicas do que há de mais atual, e programe-se para os melhores 
eventos e cursos em marketing com a agenda Promo Insight.

Caso queira sugerir algum assunto à revista, encaminhe-o para nós 
pelo e-mail redacao@olivacomunicacao.com.br

Uma ótima leitura e até a próxima edição! 
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artigo

Quem me conhece sabe que sempre 
falei que o marketing esportivo 
brasileiro estava engatinhando. Isso 
se compararmos aos grandes centros, 
leia-se aqui Europa e, principalmente, 
os Estados Unidos. No entanto, aos 
poucos, vejo uma mudança e um certo 
amadurecimento da área. Fazendo 
uma analogia a um bebê que está 
engatinhando, seria algo como se ele 
começasse a querer andar: levanta e 
cai a todo instante, o que leva a crer 
que, em breve, terá mais fi rmeza para 
começar a dar os primeiros 
passos sozinho.
Não me pergunte a ordem dos fatores, 

Novo 
Momento
Por Rafael Zanette

porém, o anúncio dos grandes eventos 
que virão ao Brasil - Copado Mundo de 
2014 e Olimpíadas 2016 -, com mais 
uma pitada de bons trabalhos, com o 
vôlei forte, automobilismo num bom 
caminho, com ações de relacionamento 
e culminando com ações dos grandes 
clubes de futebol, o marketing esportivo 
começou a ser mais valorizado. A prova 
disso são os altíssimos contratos de 
patrocínio fechados pelos clubes nesse 
começo de ano, alguns chegaram a mais 
que dobrar de valor na cota máster deste 
ano, em comparação ao ano passado.
É o princípio de um fenômeno que 
sempre esperei: os patrocinadores 
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Rafael Zanette é administrador formado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-graduado em Gestão 
e Marketing no Esporte, pelo Instituto Catarinense de Pós-
Graduação (ICPG). Estudioso de marketing esportivo desde 2003. 
Em 2006, foi convidado a ser o Diretor de Marketing do Instituto 
Brasileiro de Marketing Esportivo (IBME), cargo que ocupa até 
hoje. Em 2007, foi Gerente de Marketing do Brusque Futebol 
Clube, e, atualmente, trabalha no Departamento de Marketing 
da Informídia Pesquisa Esportivas em São Paulo. Contato: 
rafazanette@ibme.org.br

começam a disputar propriedades, 
não os patrocinados correrem atrás 
das empresas. Pode-se notar que, 
em algumas propriedades, já existe 
uma forte concorrência. Sendo assim, 
os preços dos contratos se elevam 
e o patrocínio deverá ter um pedaço 
bem maior no “bolo” das receitas dos 
patrocinados neste ano.
Dessa forma, os contratos, que muitas 
vezes focavam apenas em visibilidade 
por meio da exposição da marca e mero 
mecenato,** começam a perder cada 
vez mais força, sobretudo quando se 
fala nos grandes clubes, campeonatos, 
atletas, etc. Há a necessidade de 
proporcionar o retorno ao patrocinador 
que cada vez mais exige resultados de 
seu investimento. Consequentemente, as 
equipes dos patrocinados começam a se 
“rechear” de profi ssionais competentes 
para suprir esta demanda. 
Cada vez mais, o marketing esportivo 
busca ferramentas de marketing para 
trabalhar os que, agora, começam a ser 
chamados de “programas de marketing 
esportivo”. Com alguns patrocinadores 

investindo em várias categorias 
com objetivos diferentes para cada 
uma delas. As ativações, pesquisas, 
relacionamentos, banco de dados, dentre 
outros pontos que eram deixados de 
lado, começam mesmo que timidamente 
a fazer parte do cotidiano tanto do 
patrocinador quanto do patrocinado.
Por tudo isso, algo que sempre falei, 
parece ganhar mais força a cada dia. 
O marketing esportivo é muito mais 
marketing do que esporte, a prática 
esportiva é apenas o meio que se adapta 
as ferramentas de marketing. E com o 
novo momento e todo o investimento no 
esporte, o mercado começa a necessitar 
de profi ssionais realmente capacitados 
para suprir todos os anseios dos 
patrocinadores, portanto, os programas 
de marketing esportivo são mais 
robustos e o marketing geral é cada vez 
mais utilizado. n  

** apoio fi nanceiro (sem vínculo direto com objetivos publicitários) 
prestado por pessoa física ou jurídica a realizações artísticas e culturais; 
patrocínio.
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MAIO
19/5/2010
2° Fórum GPP PROVAR/2010 – Prevenção de 
perdas no Varejo 
Auditório GS1 Brasil
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017
São Paulo - SP
Horário: das 9h às 17h
Site: www.provar.com.br/forum_gpp_
provar2010.asp
E-mail: cursos@provar.org 
Tel.: (11) 3894-5009

19 e 20/5/2010 
9ª edição Tela Viva Móvel 
Centro de Convenções Frei Caneca 
Rua Frei Caneca, 569, 4º andar
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Site: www.telavivamovel.com.br
E-mail: info@convergecom.com.br
Tel.: (11) 3138-4660

21 e 22/5/2010 
Planejamento de Comunicação 
em Meios Digitais
Rua Flórida 1.568 - Brooklin
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Carga horária: 16 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com 
Monica Silva

21 e 22/5/2010
Arquitetura de Informação em Projetos Web 
- Qualifi ed Program - Estratégias, Melhores 
Práticas e Processos em AI
Rua Flórida 1.568 - Brooklin - São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 19h
Carga horária: 18 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com Monica Silva

23 a 25/5/2010
IV Encontro de Marketing da Anpad - 
Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração
Florianópolis - SC
Site: www.anpad.org.br
E-mail: secretaria@anpad.org.br
Tel.: (21) 2138-9276 ou fax: (21) 2138-9277
falar com Rosangela de Brito e Cunha

artigoagenda

24 e 25/5/2010
I Fórum ABA MKT in Rio Internacional
Rio de Janeiro - RJ
Site: www.aba.com.br 

25 e 26/5/2010
Trade Marketing – Conceitos e Aplicações
São Paulo - SP
Site: www.aba.com.br 

26/5/2010
Estratégias e Tendências em Mídias Sociais - 
Qualifi ed Program
Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com 
Monica Silva

27/5/2010
Gerência de Produto
São Paulo - SP
Site: www.aba.com.br 

27/5/2010
Mobile Marketing - Interação e Mobilização do 
Mobile com outras Mídias - Qualifi ed Program
Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com Monica Silva

28 e 29/5/2010
Como Desenvolver Estratégias Globais 
para Marketing em Buscadores - Qualifi ed 
Program - Estratégias em Search Marketing 
(Programa de Capacitação para Gestores 
de Investimentos, Ações e Estratégias de 
Negócios com Marketing de Busca)

2° Fórum GPP PROVAR/2010 – Prevenção de 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017

Site: www.provar.com.br/forum_gpp_
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Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Carga horária: 16 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com Monica Silva

28 e 29/5/2010
Google Analytics (GA)
Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Carga horária: 16 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com Monica Silva

28 e 29/5/2010
Design de Interação - Qualifi ed Program 
- Técnicas e Tendências de Design de 
Interação: como desenvolver projetos que 
gerem negócios
Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Carga horária: 16 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com 
Monica Silva

JUNHO
8/6/2010
Workshop de Branding
São Paulo - SP
Site: www.aba.com.br 

9/6/2010
Contribuição de Pesquisa no Desenvolvimento 
de novos produtos
São Paulo - SP
Site: www.aba.com.br 

10 a 12/6/2010
Curso de Marketing de Relacionamento 
On-line - 5ª turma
Espaço Paulista de Eventos 
Av. Paulista, 807, 17º andar 
São Paulo - SP
Horário: quinta e sexta-feira, das 19h às 23h
sábado, das 9h às 18h.
Site: http://miyashita.com.

Para que a Revista Promo Insights apresente os assuntos 
e temas de seu interesse, sua opinião é fundamental.

Envie sugestões, dicas, 

comentários, dúvidas, críticas, 

enfi m, tudo o que você considera 

importante, para o e-mail                                       

promoinsights@freeshop.com.br

Ajude-nos a criar a revista que você quer receber!

painel do leitor_

PARTICIPE

br/?id=8&m=62&ad=244 
E-mail: contato@consultoriademarketing.
com.br

11 e 12/6/2010
Gerenciamento de Projetos Web
Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Carga horária: 16 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com Monica Silva

18 e 19/6/2010
Planejamento e Gestão de e-commerce - 
Como planejar e gerir processos efi cazes 
para uma operação de e-commerce gerar 
resultados
Rua Flórida 1.568 - Brooklin 
São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Carga Horária: 16 horas/aula
Site: www.jumpeducation.com.br
E-mail: msilva@jumpeducation.com.br
Tel.: (11) 5071-4057 - falar com Monica Silva
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novidades

Coca-Cola 
Brasil lança 
embalagem 
feita à base 
de material 
vegetal
Com o objetivo 
de fi rmar o 
compromisso 

da marca com a sustentabilidade, a 
Coca-Cola Brasil lançou a PlantBottle, 
primeira garrafa PET da América Latina 
a ser produzida com material de 
origem vegetal.
A embalagem traz a substituição do 
petróleo, utilizado como insumo, pelo 
etanol da cana-de-açúcar. Por ser 30% 
à base da planta, a nova embalagem 
reduzirá a dependência da empresa em 
relação aos recursos não renováveis e 
diminuirá em até 25% as emissões de 
CO². Sem mudanças de propriedades 
químicas, cor, peso ou aparência em 
relação à PET convencional, a PlantBottle 
é 100% reciclável.
A novidade chega ao mercado, 
primeiramente, nas embalagens de 500 
e 600 mililitros do refrigerante, no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Curitiba, Recife e Porto Alegre.
A expectativa da empresa é de que, 
este ano, a produção inicial das garrafas 
PlantBottle resulte na redução do uso de 
mais de 5 mil barris de petróleo.

Chevrolet realiza promoção  
em PDVs 
A Chevrolet lança a campanha de varejo 
“Chevrolet na Mão”, que premiará os 
consumidores da marca. A promoção 
contará com o ex-jogador de basquete, 
Oscar Schmidt, como garoto-propaganda 
da ação e com uma distribuição nacional 
da logomarca da Chevrolet impressa com 
microchips internos, e alguns desses 
serão premiados.
Os consumidores poderão obter suas 
logomarcas por mala direta e em 
qualquer PDV da Rede, ao realizar 
um test drive ou ao comprar peças e 
acessórios genuínos.
A promoção premiará os consumidores 
com 25 carros “zero quilômetro”, 
20 modelos Chevrolet Celta “zero 
quilômetro”, e cinco modelos Chevrolet 
Agile, que serão sorteados para quem 
comprar um Chevrolet “zero quilômetro” 
durante o período da promoção.

           O que rola no mundo 
 do marketing promocional
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Para saber se o cliente é sortudo, basta 
aproximar a logomarca impressa de um 
painel com a foto dos veículos envolvidos 
na premiação. Se as luzes se acenderem 
e o alarme disparar, o participante ganha 
um Celta na hora. Quem comprar um 
Chevrolet zero quilômetro no período 
da promoção também vai concorrer aos 
cinco modelos Chevrolet Agile, que serão 
sorteados no próximo dia 8 de julho.

Energético Carbon 
inova embalagem
Visando atingir o público 
jovem, o energético 
Carbon, da Comexim, 
inovou sua embalagem. 
Com o formato de lata, 
a bebida, na verdade, 
é armazenada em uma 
embalagem PET, com 
apenas a tampa em 
alumínio. 
A bebida de 280 mililitros 
está disponível nos PDVs 
da capital e do interior de 

São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. 
A meta inicial da empresa é expandir 
a marca para praças em Espírito Santo 
e Minas Gerais, e, depois, para todo o 
território nacional. 

Coca-Cola cria Navy Chair 
sustentável 
Em parceria com a Emeco, a Coca-Cola 
irá lançar uma cadeira feita com garrafas 
PET. O projeto foi criado em 1944 para 
a marinha americana. Conhecida como 
“Navy Chair”, a cadeira será construída 
com 111 garrafas de plástico recicladas e 
estará disponível em junho no mercado. 
A expectativa é reaproveitar mais de 3 
milhões de garrafas PET.

Walmart 
cria “Escola 
Social do 
Varejo”  
O Instituto 
Walmart, em 
parceria com 
o Instituto 

Aliança, criou a “Escola Social do Varejo” 
nos estados de São Paulo, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul 
e Ceará. O programa teve R$ 3 milhões 
de investimento e pretende promover 
a formação profi ssionalizante de mais 
de mil jovens, entre 17 e 24 anos, para 
o mercado de trabalho, com foco nos 
diferentes segmentos do varejo, ainda 
este ano. A expectativa do Walmart é 
de que 80% do contingente sejau  

           O que rola no mundo 
 do marketing promocional

Para saber se o cliente é sortudo, basta 
aproximar a logomarca impressa de um 
painel com a foto dos veículos envolvidos 
na premiação. Se as luzes se acenderem 
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absorvido pelas próprias lojas da rede. O 
treinamento leva 18 meses. 

Pesquisa revela que internautas 
compram mais de marcas 
presentes em redes sociais 
Pesquisa realizada pelas empresas 
Chadwick Martin Bailey e iModerate 
revelou que mais de 60% dos usuários 
do Twitter possuem mais interesse em 
comprar produtos de marcas que seguem 
na rede. No Facebook, essa porcentagem 
foi de 50%. Além disso, o estudo ainda 
mostrou que esses internautas indicam 
produtos e serviços 80% mais do que os 
consumidores em geral.

Carrefour, Coca-Cola, Tetra Pak 
e Akatu em prol do consumo 
consciente 
Carrefour, Coca-Cola e Tetra Pak, em 
parceria com o Instituto Akatu, se 
mobilizaram com o objetivo de estimular 
o engajamento da sociedade no processo 
de coleta seletiva e reciclagem: realizam 
uma ação para que os consumidores, 
aos levarem as embalagens de sucos Del 
Valle para a coleta, na compra de novos 
produtos da marca, ganhem desconto de 
R$ 0,30.
A promoção tem duração de três 
meses, a partir de abril, em 10 PDVs 
do Carrefour, em São Paulo. Com essa 
iniciativa, as cooperativas que receberão 
as embalagens descartadas serão 
benefi ciadas. 

Engajamento tecnológico: 
MRV Engenharia cria site para 
iPhone
A MRV Engenharia lança a versão de seu 
site para iPhone. Adaptada e com mais 
leveza, a versão criada para o aparelho 
possui todas as informações disponíveis 
no site comercial da construtora com 
imagens dos empreendimentos, plantas 

baixas, acesso ao corretor on-line e 
opções de fi nanciamento. Essa iniciativa 
se deu a partir de uma pesquisa 
realizada pela empresa, que constatou 
que, nos últimos anos, a porcentagem de 
seu público-alvo que acessa a Internet 
via celular passou de 10% para 35%.

Unilever, de olho na 
sustentabilidade, lança Guia 
Ambiental de Mídia
Com o objetivo de conscientizar o 
mercado a promover a sustentabilidade 
no negócio como um todo, a Unilever 
Brasil lança o Guia Ambiental de 
Materiais de Mídia. Com essa iniciativa, 
a marca pretende sensibilizar todas as 
empresas sobre a questão da reciclagem 
e descarte correto de materiais utilizados 
em campanhas, como fi tas betas, lonas, 
papéis, CDs e DVDs.

novidades
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enquete

                                        Você acha que os meios 
                      eletrônicos podem restringir ou até 
          extinguir o contato pessoal?

Responda nossa enquete e conheça a opinião do mercado sobre os temas abaixo.
O resultado fi nal será apresentado na próxima edição da Revista Promo Insights.

Clique na pergunta e responda essa enquete!

Resultado da enquete - edição anterior

Para 2010, seus investimentos em marketing promocional: 

Aumentarão 
   Permanecerão estáveis 

                                 

No processo de compra de produtos promocionais, qual é o aspecto que 
determina a tomada de decisão?

Adequação ao perfi l do público-alvo                                             

Fornecedor                                 

Adequação ao perfi l do público-alvo                                             Adequação ao perfi l do público-alvo                                             

Fornecedor                                 Fornecedor                                 

 80 %

66,67 %

20 %

33,33 %

                       Você acredita que existe     
preconceito racial no processo de 
                 criação de personagens para 
campanhas publicitárias?



ferramenta digital

Saiba como alavancar as vendas 
de sua empresa na Web
Ana Luiza Panazzolo

Sites e 
lojas virtuais

ferramenta digital

Sites e 
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Na era digital, obter sites e lojas virtuais 
é uma importante chave para que a 
marca tenha um contato mais frequente 
e facilitado com os consumidores, 
expandindo-se no mercado. Isso tem 
adquirido cada vez mais importância 
dentro das organizações, com o 
crescimento do acesso da Internet - 
como é o caso da inserção da 
classe C e D.

A relevância das lojas virtuais aplica-se 
tanto na parte qualitativa, quanto na 
quantitativa. Pois, como há um espaço 
virtualmente infinito nas prateleiras 
on-line, pode-se ofertar mais por menos, 
bem como segmentar a oferta, atingindo 
o nível do exclusivo massificado com 
custos bastante atraentes. “Quando se 
combina boa arquitetura da informação, 
usabilidade, posicionamento e ação em 
mídias sociais, constroem-se tribos que 
defendem a marca por toda a extensão 
da cauda longa espalhada pela grande 
rede, atingindo - com baixo custo - uma 
capilaridade jamais imaginada”, afirma 
Klaus Denecke Rabello, professor da 
ESPM-RJ, especialista em marketing, 
consultor e proprietário da 2tag.net e 
Diretor de Comunicação da AMIpanema.
Os sites e lojas virtuais representam a 
“arena” da marca, na qual a possibilidade 
de diálogo e entendimento com o 
consumidor ganha força, podendo levar 
a uma maior satisfação, à fidelização, 
conversão, e, ainda, à redução de custos 
de P&D. Segundo Rabello, a importância 
de a marca se posicionar na Web é a 
convergência de todo o potencial de 
mídia, tanto como receptáculo das 
atenções das demais mídias - servindo 
como funil e retensor -, como quanto 
expansor do potencial dessas, sendo um 
meeting-point completo e possibilitando 
a execução de todas as funções da 
comunicação e da informação. 
Para que a Web seja uma porta de u

“O comércio social será 
uma forma de troca de 

informações mais comum do 
que é atualmente. 

Ou seja, estar atento a essa 
vertente é imprescindível, 
pois, além de ser a forma 
mais barata para ouvir o 

que o cliente pensa é, ainda, 
uma maneira de interagir 

com ele”, afirma
Fabio de Castro Gonçalves.



que possível. “Não se pode deixar 
as novas tendências de lado, por 
ceticismo, tampouco focar apenas nelas 
por modismo. O caminho do meio, 
convergindo os esforços cross-media e 
tendo uma boa estratégia on-line ainda é 
o aconselhável”, afi rma.
Para Rabello, as empresas devem: 
estruturar a comunicação e o conteúdo 
para ter relevância para o público, tanto 
quanto para os mecanismos de busca; 
investir em links patrocinados - que 
têm excelente retorno se bem redigidos 
e focados; atuar conscientemente e 
relevantemente em mídias sociais - 
querer contribuir antes de simplesmente 
vender, o que será uma consequência 
das boas práticas em rede; ter um site 
com boa arquitetura e usabilidade focada 
nos objetivos dos diversos públicos, cada 
um à sua maneira; e atender à demanda 
de informação dos usuários, quer seja 
no site, por e-mail, feed ou contato 
instantâneo (o que dependerá do nicho e 
modelo de negócio).

oportunidades de vendas para a 
empresa, e não só um veículo de 
publicidade, Fabio de Castro Gonçalves, 
Sócio-Fundador da Agência Ideiasweb 
e dono do blog Inspirando Ideias 
(www.blog.ideiasweb.com), explica ser 
necessário que a marca disponibilize um 
ambiente aos seus clientes, com a sua 
“cara” real, demonstrando os valores 
da empresa, dentro e fora da Internet. 
Ou seja, para Gonçalves, obter um 
site personalizado é essencial. “Hoje, 
vivemos na era da ‘encontrabilidade’, em 
que o site precisa ser encontrado pelos 
motores de busca (Google). Assim, um 
site otimizado é fundamental para que 
a empresa obtenha sucesso na Web”, 
comenta.
Além disso, outro ponto lembrado 
por Gonçalves é a necessidade de 
investimento em mídia on-line, buscando 
visitas qualifi cadas para o site ou para a 
loja virtual da empresa.
A dica de Rabello, por outro lado, é 
investir no mix, atualizando-o sempre 

ferramenta digital

“Quando se combina boa 
arquitetura da informação, 
usabilidade, posicionamento 
e ação em mídias sociais, 
constroem-se tribos que 
defendem a marca por toda 
a extensão da cauda longa 
espalhada pela grande rede, 
atingindo - com baixo custo 
- uma capilaridade jamais 
imaginada”, afi rma Klaus 
Denecke Rabello
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Porém, fora todas essas dicas, a 
principal, segundo Rabello, é a marca 
lidar com respeito, transparência e ética 
com os consumidores, buscando facilitar 
os três estágios da relação comercial - a 
pesquisa e informações do pré-venda, a 
conveniência e segurança da venda, além 
do relacionamento pós-venda.

Novidades na comunicação 
empresarial via Web

Os sites de busca são ferramentas 
de extrema importância para que 
a empresa utilize seus artefatos e 
conquiste posicionamentos expressivos 
nos resultados das procuras dos 
usuários. Porém, para Gonçalves, além 
dos sites de busca (que já são muito 
utilizados como estratégia empresarial), 
a tendência é que a comunicação seja 
mais social. “As redes sociais terão um 
papel ainda mais importante do que têm 
hoje, a ponto de, quando um usuário for 
comprar um novo produto, ele recorrerá 
às redes sociais para saber os pontos 
fortes e fracos do produto, sendo elas 
um novo formato de propaganda boca a 
boca”, afi rma.
As mídias sociais também realizam 
essa aproximação do consumidor com 

a empresa, havendo um diálogo direto 
e decisivo para o elo da cadeia de valor 
da marca. Assim, ele pode, em um curto 
espaço de tempo, determinar a mudança 
de um fornecedor por este não estar 
alinhado à crença da tribo pertencente 
àquela determinada empresa.
Com isso, alguns aspectos que as 
mídias sociais e que a mudança do 
ambiente digital traz baseiam-se no 
compartilhamento e cooperação em 
vez da competição, na mudança da 
gerência do conhecimento, na retenção 
e treinamento dos talentos e nas 
mobilizações relâmpago que 
impulsionam virais.
Segundo Rabello, a diminuição de 
espaço de diálogo e a aproximação 
com o consumidor só é possível por 
meio do estabelecimento de um mix de 
comunicação transmedia, tendo no site 
da marca o seu ponto de convergência 
e pilar de sustentação da rede de 
relacionamentos da mesma. Para ele, 
não se pode mais pensar em digital 
como apenas em banners e demais 
espaços pagos.
“As corporações precisam se reinventar 
e não fi car apenas se adaptando, é 
necessário e possível recriar-se diante 
de tantas mudanças estruturais no 
modelo da comunicação em busca da 
verdadeira interação. Isto parau  

“Hoje, vivemos na era da ‘encontrabilidade’, 
em que o site precisa ser encontrado pelos 
motores de busca (Google). Assim, um site 

otimizado é fundamental para que a empresa 
obtenha sucesso na Web”, afi rma 

Fabio de Castro Gonçalves{ {
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fugirmos do já clichê ‘quebra de 
paradigmas’, algo do qual todos falam 
e muito poucos, de fato, praticam. 
Não é que as marcas tenham perdido 
o controle, é que o controle mudou 
de forma: não é mais imposto, mas 
dialogado - e nisto cabe apenas 
condução, nunca imposição; mais 
inteligência e diferenciação e menos 
força bruta massifi cada”, comenta.

Vantagens e desvantagens 
da utilização de sites e lojas 
virtuais
Os benefícios de apostar na Web como 
plataforma de aproximação da empresa 
com os consumidores são diversos. 
Alguns deles baseiam-se em atingir 
um público que não mais será restrito 
à região da loja, na disponibilidade da 
empresa - para todos os interessados 
em acessá-la -, no baixo custo de 
estocagem e na possibilidade de oferta 
infi nita, personalização exclusiva, 
viralização instantânea e convergência 
da comunicação, vendas e conteúdo em 
lazer e entretenimento.
Quanto às desvantagens, é difícil de 
dizer que elas existem. O que há, na 
realidade, são cuidados e restrições. 

Segundo Rabello, há algumas restrições 
tecnológicas e insegurança de realizar 
compras on-line. “Sem falar na grande 
quantidade de picaretagem, amadorismo 
e de máfi a digital que contribui para 
essas incertezas do meio em recente 
consolidação”, afi rma.

Tendências
Gonçalves acredita que o futuro da 
Web como ferramenta de expansão 
das empresas são as redes sociais. “O 
comércio social será uma forma de troca 
de informações mais comum do que é 
atualmente. Ou seja, estar atento a essa 
vertente é imprescindível, pois, além de 
ser a forma mais barata para ouvir o que 
o cliente pensa é, ainda, uma maneira de 
interagir com ele”, comenta.
Para Rabello, a tendência da área é 
convergir o melhor da redução de custos 
da padronização de processos e do 
aumento do lucro pela segmentação da 
oferta. O professor acrescenta, ainda, 
a viabilidade de negócios de cunho 
independente e de ordem coletiva. 
“Outra característica de um mix que 
passa também a contar com realidade 
aumentada, por exemplo, é ter que ser 
cada vez mais atual para ser cada vez 

ferramenta digital

“A longo prazo, rumaremos da atual 
sociedade da informação para uma 

sociedade da consciência, em qual toda a 
informação disponível será utilizada positiva 

e benefi camente, simplesmente porque 
será mais vantajoso. Afi nal, a força das 

comunidades será algo que regerá as forças 
na rede.”, afi rma Klaus Denecke Rabello{ {18
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mais real em um mundo cada vez mais 
virtual”, afi rma.
Além disso, Rabello lembra que 
os planejadores das marcas 2.0, 
em tempos de responsabilidade 
socioambiental, devem lembrar que 
nada é autossustentável, apenas a rede, 
operando como um superorganismo. 
“A longo prazo, rumaremos da atual 
sociedade da informação para uma 

dentro da descentralização de toda 
comunicação, convergindo no valor da 
marca;
• Buscar capilaridade e relevância, 
principalmente por meio da convergência 
de conteúdo, próprio ou de terceiros.

Na venda:
• Facilitar o entendimento dos processos;
Embasar os fatos;
• Defender sua proposta, pois, a um 
clique, o cliente encontra a oferta alheia 
e compara;
• Dar segurança ao comprador, no ato e 
no pós-venda;
• Aproveitar as interações para colher 
dados para melhoria dos processos 
(novos produtos e serviços e satisfação 
do consumidor);
• Atentar às parcerias e 
aos fornecedores de serviço.
 Afi nal, é com a sua marca 
que o cliente está 
se relacionando.

dados para melhoria dos processos 
(novos produtos e serviços e satisfação 

aos fornecedores de serviço.

Dicas

Cuidados ao utilizar a Web 
como veículo de comunicação 
e venda
• Ser transparente;
• Ser rápida; 
• Ser capacitada em todas as esferas de 
interação; 
• Ter foco nas necessidades do usuário; 
• Ser ética e sustentável; 
• Ter profi ssionais especializados;
• Planejar sempre com foco nos objetivos 
que a empresa quer alcançar na 
Internet; 
• Saber onde se está “pisando” (antes 
de a empresa se expor e fi car vulnerável 
aos comentários de clientes, ela precisa 
saber como anda a satisfação dos 
mesmos).

Na comunicação: 
• Atentar-se à boa usabilidade focada 
nas necessidades do usuário;
• Estruturar bem a arquitetura da 
informação;
• Manter uma integridade/unidade 

sociedade da consciência, em qual toda 
a informação disponível será utilizada 
positiva e benefi camente, simplesmente 
porque será mais vantajoso. Afi nal, a 
força das comunidades será algo que 
regerá as forças na rede.”, fi naliza.n
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economia

Estima-se que o mercado de brindes 
promocionais seja composto por mais de 4 
mil empresas. Ao todo, são cerca de 100 
mil empregados diretos e um faturamento 
superior a R$ 6 bilhões ao ano. No entanto, 
mais de 50% das empresas deste segmento 
possui menos de 10 funcionários, e o 
faturamento médio desta indústria, tomando 
como base as últimas estatísticas, é da 
ordem de R$ 1,5 milhão ao ano. Ou seja, 
falamos de um mercado no qual a grande 
maioria de participantes ainda é de micro e 
pequenas empresas. As perspectivas para o 
setor são otimistas e favoráveis. No entanto, 
percebe-se uma tendência que já afeta e que 
pode comprometer o futuro de muitas dessas 
pequenas companhias. 
Seja pela maior estabilidade econômica, 
seja pela queda da taxa de juros básica da 
economia ou, simplesmente, por políticas 
globais, muitas companhias, principalmente 
os grandes anunciantes, têm buscado o 
alargamento de prazos para pagamento de 
campanhas, ações ou produção de materiais. 
Na visão dos anunciantes, a decisão é 
simples: quanto mais prazo se tem para 
pagar, menor a necessidade de capital de 
giro e menos dinheiro fi ca parado no caixa 
da companhia. Além disso, cada vez mais 
o Brasil ganha credibilidade internacional, 
o que torna possível, e sensato, que as 

* Maurício de Almeida Prado é 
Sócio-Diretor de Planejamento da Plano1 Comunicação. É formado em Administração pela 
EAESP-FGV, com pós-graduação em Administração com ênfase em Marketing pela EAESP-
FGV e em Marketing pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Na Miami Ad School/
ESPM, o executivo tornou-se especialista em Planejamento da Comunicação. Já atuou como 
Executivo de Marketing da Bombril e da Philips. Atualmente, Almeida Prado também é 
membro do Grupo de Planejamento de São Paulo.

60 dias para pagar? Um dia 
essa conta chega

companhias adotem a mesma política de 
pagamento praticada em outros países. No 
entanto, o que pode ser viável e sensato 
por um lado, de outro, pode representar um 
caminho sem volta. 
O fato é que dinheiro custa para qualquer 
empresa. Especialmente no Brasil, custa 
muito mais para a pequena e média do que 
para a grande. Ora, se a pequena e média 
empresa altera o seu prazo de recebimento 
de 15 para 45 dias, automaticamente esta 
mudança representa maior necessidade de 
capital de giro e, consequentemente, mais 
custo para ela. 
Vamos supor a seguinte linha de raciocínio: 
para a grande empresa, o dinheiro custa 
1% ao mês e para a pequena 5% ao mês. 
Ao negociar um prazo de 30 para 60 dias, 
num contrato de R$ 1 milhão, por exemplo, 
a grande empresa conseguirá uma economia 
de R$ 10 mil (1% de R$ 1 milhão). Porém, 
para a pequena empresa, deixar de receber 
em 30 dias e adiar o recebimento em um 
mês representa um custo de R$ 50 mil. 
Sem os recursos previstos para fi nanciar a 
própria produção ou operação, é comum para 
as empresas buscar operações de crédito 
como desconto de duplicata ou linhas de 
capital de giro. E para o pequeno o custo 
destes recursos é muito elevado. 
Mas, o que o grande anunciante tem a ver 
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promocionais que são micro ou pequenas 
empresas e que muitas vezes precisam 
de antecipação para trabalhar. Como elas 
vendem a prazo? Elas descontam duplicatas 
em banco e embutem o custo de 8% ao mês 
no preço do produto. 
Ao analisar o cenário globalmente, o 
grande anunciante pode constatar que 
seria muito mais interessante pagar em 
prazos mais curtos e capturar a economia 
para ele. Sabemos que muitos destes casos 
são recomendações globais. No entanto, 
neste setor especifi camente, as grandes 
empresas que conseguirem ter a agilidade e 
fl exibilidade poderão tirar proveito disso. 
É preciso que as áreas de marketing e o 
departamento fi nanceiro caminhem juntos. 
É interesse do fi nanceiro alongar os prazos, 
porém, este alongamento pode prejudicar o 
andamento do departamento de marketing. 
Além de reduzir as opções de fornecedores 
que conseguem se enquadrar nos prazos 
desejados, a área de marketing precisa 
adequar as verbas para tentar manter o 
planejamento anual.
Com a simples mudança na política de 
prazos, é possível conseguir melhores 
condições fi nanceiras. E a verba de 
marketing, que anda curta, pode engordar 
com uma simples mudança de 
paradigma.n  

com o custo do crédito para o pequeno 
empresário? Tudo. Ao se deparar com este 
problema, o pequeno fornecedor estará 
diante de duas opções: ou ele não suportará 
este aumento de custo e quebrará no curto 
e médio prazos; ou precisará repassar esse 
custo para o anunciante. A única hipótese 
de não acontecer nenhuma das duas 
alternativas é se o pequeno empresário 
praticar uma margem de lucro muito alta 
e contar com um fl uxo de caixa superior. 
Nesse caso, em vez de alargar o prazo, 
a grande empresa poderia ter obtido a 
economia desejada por meio da negociação 
de descontos e não alongando o prazo 
de pagamento.
Claro que o exemplo acima é apenas uma 
análise simplista. Porém, as consequências 
podem ser ainda piores e envolver toda a 
cadeia de um setor. Ao dilatar os prazos 
de 30 para 60 dias, o anunciante pode ver 
seu leque de fornecedores ser reduzido, 
por exemplo, pela metade. Com menos 
fornecedores, menos chances de negociação 
e, consequentemente, maiores custos.
Obviamente, há setores nos quais a grande 
empresa dilata os prazos de pagamento 
e o fornecedor consegue repassar esses 
mesmos prazos para outros membros da 
cadeia. Nesse caso, o fornecedor direto do 
anunciante não é afetado. Entretanto, há 
diversas situações em que esse repasse não 
é possível.  Em ações de mão de obra no 
ponto de venda, por exemplo, a ajuda de 
custo do promotor é paga antes de iniciar 
a ação e o salário é algo impossível de se 
pagar em 120 dias. 
Da mesma forma, há uma inúmera 
quantidade de fornecedores de materiais 

* Por Mauricio de Almeida Prado 
e Guilherme de Almeida Prado

60 dias para pagar? Um dia 
essa conta chega

*Guilherme 
de Almeida Prado 

é Diretor-Geral da agência de 
promoções e eventos Plano1.
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marketing esportivo

Campeonato mundial de futebol 
desperta grande expectativa no 
setor promocional
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De acordo com dados da Associação Nacional de 
Fabricantes de Produtos Promocionais (Approm) 
espera-se um aumento de 20% nas vendas de produtos 
promocionais, em virtude da Copa 2010. A maioria dos 
fornecedores de brindes já está preparada para atender 
o mercado. 
Esse torneio é uma boa oportunidade para o mercado 
promocional de forma geral. Os fabricantes procuram 
oferecer produtos inovadores e que se diferenciem da 
concorrência. Vale lembrar que, além de aumentaru

Campeonato mundial de futebol 
desperta grande expectativa no 
setor promocional

Com a chegada da Copa 2010, 
os fornecedores de produtos 
promocionais e agências de 
marketing esportivo apostam nos 
lucros e já planejam ações para a 
próxima Copa no Brasil 
Érika Marinho



marketing esportivo

a lucratividade das empresas, é 
uma excelente maneira de agregar 
experiência e aprendizado. Os próximos 
anos serão preparatórios para Copa do 
Mundo de 2014, que será realizada no 
Brasil, e trará sem dúvida uma maior 
movimentação para o setor.
Para o Conselheiro permanente da 
Associação de Marketing Promocional 
(Ampro – Campinas), Lauro Siqueira, 
existe uma grande expectativa em 
vendas para o setor, em virtude da 
Copa Mundial de 2010. Muitos clientes 
já fecharam os primeiros pedidos nos 
meses de outubro e novembro do 
ano passado.
“Já fechamos muitos negócios, e 
percebo que em geral as empresas 
estão preocupadas com as ações para o 
Campeonato Mundial de 2014, por ser 
aqui no Brasil os investimentos serão 
ainda maiores”, explica. 
Siqueira diz que o período do torneio 

traz muitos benefícios para o 
setor promocional, só neste 

ano, os investimentos dos 
patrocinadores giram 

em torno de R$ 45 
a R$ 50 milhões. 
E as empresas 
que praticam o 
chamado marketing 
de emboscada 
também se 
benefi ciam do 
evento. 
Os fornecedores de 

brindes se utilizam 
da bola para inspirar 

suas criações. Essa 
também é uma maneira 

de não entrar em choque 
com as determinações 

da Federação Internacional 

Lauro Siqueira, Conselheiro permanente 
da Associação de Marketing Promocional 
(Ampro – Campinas). 
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de Futebol (Fifa), atualmente é bem 
mais rigorosa no controle do uso dos 
símbolos ofi ciais da Copa, que podem 
ser utilizados somente pelos próprios 
patrocinadores da competição.
Para essa Copa a bola será o tema para 
a fabricação dos mais diversos tipos 
de brindes, como relógios, cadeiras, 
guarda-chuva, utilitários de cozinha, 
chaveiros, bonés, camisetas, copos, 
garrafas, shorts, mochilas, canetas e 
uma infi nidade de artigos. 
“O brinde ou produto promocional é 
um objeto de desejo. Ele precisa ter 
um valor residual muito grande, deve 
impactar o cliente. É importante saber 
que sua vida útil é longa, 
e o cliente manterá 
contato com aquele item 
durante um bom tempo, 
o que garante uma maior 
retenção da mensagem 
com o público-alvo. Não 
basta ser exclusivo, 
deve ser também 
inovador”, afi rma.
O Proprietário da Still 
Promotion Comércio e 
Serviços Ltda., empresa 
especializada em brindes, 
Neir Alves Filho, aposta 
nos lucros que o evento 

desportivo pode gerar e preparou um 
kit torcida com 35 itens promocionais, 
nas cores verde e amarelo.
“Acredito no aumento de 20% das 
vendas. No mercado promocional 
de brindes, com certeza, a Copa é o 
principal evento mundial, por isso, todas 
as empresas querem participar. Se você 

não participar, o seu concorrente 
vai”, conclui.

Os grandes eventos 
relacionados à Copa 

Em 2010 haverá um aumento na 
venda de produtos e imagem associados 
a todos os benefícios do futebol, além 
de viabilizar projetos especiais e 
campanhas de marketing desportivo. Não 
só os patrocinadores ofi ciais da seleção 
brasileira ganham com isso, mas também 
os fabricantes de brindes e agências de 
comunicação e marketing desportivo.
A Gerente de Marketing da Gillette, 
marca da Procter&Gamble, Poliana 
Sousa, conta que desde o mês de maio 
a empresa está patrocinando a Seleção 
Brasileira de Futebol. O acordo tem 
duração de 14 meses e para esse período 
foram planejados diversos eventos, 
promoções e o lançamento 
de produtos. u
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marketing esportivo

“Por volta de 1900, a Gillette percebeu 
o importante valor de conectar a sua 
marca a esportistas e atletas campeões. 
Assim, há mais de 100 anos, a empresa 
se comunica com os seus consumidores 
criando uma conexão emocional, 
associando a marca ao esporte”, ressalta.
De acordo com o Diretor de Atendimento 
da 360° Comunicação, agência 
especializada em marketing desportivo, 
Fernando Fernandes a expectativa acerca 
do campeonato é enorme. Trata-se 
de um dos maiores eventos 
do planeta que, associado à 
enorme paixão do brasileiro 
por futebol e sua seleção, 
tende a provocar um 
movimento forte das 
marcas em torno do 
assunto. 
“O momento para 
planejar ações para 
a Copa iniciou-se há 
algum tempo. Adiar a 
decisão pode incorrer em 
investimentos mais caros 
e nem sempre vantajosos. 
A regra é simples, quem 
chega à frente, paga mais 
barato e consegue as melhores 

 a expectativa acerca 
do campeonato é enorme. Trata-se 
de um dos maiores eventos 
do planeta que, associado à 
enorme paixão do brasileiro 

barato e consegue as melhores 

oportunidades para expor sua 
marca”, esclarece.
Segundo Fernandes, grande parte das 
ações da 360° Comunicação, nessa fase, 
está voltada para programas de incentivo 
ao trade, com trabalhos temáticos, 
nas mais diversas frentes, para os 
mais diferentes clientes. A agência 
também elaborou o projeto Arena da 
Bola cujo objetivo principal é promover 
um encontro único entre marcas e 
consumidores, por meio de um espaço 
exclusivo para assistir aos jogos da Copa.
“Queremos que nosso público tenha uma 
experiência inesquecível e completa. O 
público terá a oportunidade de conviver 
com sua paixão por futebol e ainda 
desfrutar de shows exclusivos, música, 
arte, cultura, informação, tecnologia, 
gastronomia, tudo à disposição em um 
único ambiente”, ressalta. 
As empresas patrocinadoras do evento 
terão a oportunidade de comercializar 
seus produtos e ainda traçar um plano de 
relacionamento completo com clientes, 
fornecedores e funcionários.
Para o Gerente de Marketing da 
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Klefer Marketing Esportivo, Alexandre 
Carvalho, é vantajoso investir em ações 
promocionais para a Copa da África, 
levando-se em consideração que o 
próximo campeonato mundial em 2014 
e as Olimpíadas em 2016 acontecerão 
no Brasil. Esses investimentos devem 
ser encarados como oportunidades de 
continuidade para os eventos seguintes.
Carvalho ressalta que até a Copa no 
Brasil, o mercado de eventos e ações no 
futebol e do marketing esportivo tende a 
crescer significativamente. Espera-se a 
movimentação de uma quantia superior a 
R$ 2 bilhões em ações acerca do futebol.
“Os próximos dez anos serão de grande 
visibilidade para o nosso país e como 
consequência disso a responsabilidade 
e atenção de políticos, dirigentes de 
esportes e da população brasileira deverá 
ser redobrada para que tudo ocorra bem 
e consigamos trazer benefícios 
ao país”, conclui.n   



tecnologia

Erroneamente, diversas pessoas 
acreditam que apenas os computadores 
são vulneráveis a vírus e que os celulares 
estão livres deste tipo de ataque. Porém, 
conforme o tempo avança, a tecnologia 
evolui, tornando os celulares cada vez 
mais parecidos com os computadores, 
os vírus não fi cam atrás, e evoluem 
da mesma forma que os aparelhos 
eletrônicos. A junção dessas duas 
vertentes acarreta na incidência cada vez 
mais frequente de casos de 
vírus em celulares, primordialmente 
em smartphones. 
Com o avanço tecnológico, as novas 
funcionalidades dos celulares os tornam 
mais atraentes para os cibercriminosos, 

os quais sempre encontram brechas 
de segurança nos sistemas e adaptam 
novas formas de realizar ataques 
para espionagem digital e roubo de 
informações. 
O Diretor de Marketing da Winco, 
representante exclusiva da AVG 
no Brasil, Mariano Sumrell, explica 
que os celulares, principalmente os 
smartphones, são computadores com 
CPU, memória, sistema operacional e 
programas. Sendo assim, podem ser 
afetados por vírus e outros “malwares” 
da mesma forma como os desktops e 
notebooks. “Essas ameaças podem usar 
o celular para fazer spam por meio de 
mensagens de texto e, assim, capturar 

Ataque ao celular!
Aparelhos cada vez mais parecidos 
com computadores são atrações 
para vírus
Ana Luiza Panazzolo
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Ataque ao celular!

dados corporativos (contatos, e-mails, 
arquivos PDF, doc., xls), tirar fotos e 
capturar conversas de voz”, afi rma.
Atualmente, os vírus para celulares mais 
comuns se propagam através de MMS, 
bluetooth e cartões de memória. Um 
dos primeiros vírus de celular conhecido 
chama-se Cabir. Ele infecta o smartphone 
e se propaga para outros smarphones via 
bluetooth. Há também o Commwarior, 
que, após infectar um dispositivo móvel, 
se propaga para todos os contatos da 
agenda por meio de MMS e também 
por bluetooth.
O Gerente de Treinamento e Pré-Vendas 
da F-Secure, empresa especializada em 
soluções de segurança para dispositivos 

móveis, operadoras e provedores de 
serviços (ISP), Bruno Ricardo, comenta 
que recentemente foi descoberto um 
worm para o iPhone. “Chamado de 
Ikee, o worm para iPhone se propaga 
pela rede das operadoras de celular. 
O ataque funciona apenas em iPhones 
desbloqueados e com a senha root 
padrão. A principal característica é que 
ele altera o papel de parede do 
celular para uma foto do ator Rick 
Astley”, explica. u

“Caso haja suspeita 
de uma infecção em 
celular, é necessário 
instalar uma 
solução antivírus 
conceituada para 
uma varredura 
completa no 
sistema”, afi rma 
Bruno Ricardo.
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tecnologia

O envio dos vírus pode acontecer por 
meio do acesso a sites, realização de 
downloads, por meio de mensagens 
de texto (SMS) ou multimídia (MMS), 
mensagens SMS de phishing, que podem 
possuir um link no qual o usuário, após 
clicar, tem o seu dispositivo móvel 
infectado, conectando um cartão de 
memória infectado no smartphone, 
ou ainda, conectando à rede da 
operadora, caso o dispositivo não 
possua um fi rewall. 
Ricardo explica que geralmente os 
criadores desses códigos querem mostrar 
que, assim como os computadores 
pessoais, os smartphones também 
possuem vulnerabilidades, ou utilizar as 
brechas de segurança dos dispositivos 
para lucrar com espionagem digital e 
roubo de informações. 
Para se proteger desses ataques, os 
portadores e usuários de celulares 
podem utilizar métodos antivírus. O 
principal deles é a assinatura ou vacina, 
que é criada pela empresa de antivírus 
baseada no código malicioso e fornecida 
por um sistema de atualização. A 
solução antivírus atualiza a base de 

assinatura e realiza a proteção contra 
os códigos maliciosos. Assim que o 
vírus acessa o smartphone, o antivírus 
detecta e bloqueia a sua ação. Outra 
forma de proteção, não menos efi ciente, 
é realizada pelo fi rewall, que bloqueia 
tentativas de invasão de worms de rede 
e bluetooth. 

Tendências
A tecnologia avança... e os vírus 
também. As soluções são encontradas... 
e os cibercriminosos criam outras 
maneiras de invadir os aparelhos. Afi nal, 
o que esperar para o futuro de uma área 
tão guerrilheira como essa?
Para Ricardo, uma das tendências é 
o aumento dos ataques baseados em 
trojans e ferramentas de espionagem, 
com o roubo de informações, monitoria 
das conversas e SMS, e visualização 
em tempo real do posicionamento do 
dispositivo via GPS.
Já Sumrell avisa sobre o crescente 
aumento da utilização de smartphones. 
“O aumento de smartphones, 
principalmente para o uso corporativo, 
os torna mais atrativos. Mas, ao 
contrário dos computadores que tem 
um processador (Intel/AMD) e sistema 
operacional (Windows) dominante no 
mercado, nos celulares há uma maior 
diversifi cação de processadores e 
sistemas operacionais, o que difi culta a 
vida dos hackers. Em 2010 ainda não 
deveremos ver muitas ameaças para 
celulares, mas as pessoas já precisam 
começar a se conscientizar dos 
perigos”, fi naliza. n

“Se o usuário 
perceber alguma 

atividade no 
celular que não 

tenha sido iniciada 
por ele, deve-se 

desconfi ar de vírus”, 
afi rma Mariano 

Sumrell.

30

PR
O

M
O

 IN
SI

G
H

TS
 m

ai
o 

20
10



31

Dicas e Cuidados

Para que os usuários de celulares, 
primordialmente de smartphones, não recebam 
a visita indesejada dos vírus, é necessário 
que alguns cuidados sejam tomados, como: 
bloquear transferências de arquivos por 
bluetooth; não acreditar em tudo que recebe 
pela Internet e por SMS; tomar cuidado com 
a origem dos programas que são baixados no 
telefone; criptografar os dados sensíveis do 
celular; usar um antivírus conceituado, para 
detectar a maioria dos códigos maliciosos; 
manter o sistema operacional atualizado 
(mobile) contra brechas de segurança e 
vulnerabilidades; manter o dispositivo travado, 
pois assim não é possível instalar novas 
aplicações; não esquecer, nem emprestar, o 
aparelho, evitando a inserção de um cartão de 
memória infectado; e, confi gurar o aparelho 
para aceitar apenas 
softwares assinados, evitando a instalação de 
softwares originais “modifi cados”, geralmente 
com trojans e spywares. 
Porém, se após realizar todas essas cautelas 
o vírus persistir em aparecer, Sumrell fornece 
uma dica para saber se isso está realmente 
acontecendo. “Se o usuário perceber alguma 
atividade no celular que 
não tenha sido iniciada por ele, deve-se 
desconfi ar de vírus”, afi rma.
Segundo Ricardo, uma das principais 
características de uma infecção é o alto tráfego 
de informações, o que pode ser percebido 
pelo aumento da conta de celular. “Caso haja 
suspeita de uma infecção, é necessário instalar 
uma solução antivírus conceituada para uma 
varredura completa no sistema”, explica.



nicho de mercado

Brindes de 
Luxo Especialistas 

garantem que, 
para impressionar, 
adequação, 
criatividade e 
bom-senso 
são pontos 
indispensáveis
Por Enéias OliveiraPor Enéias Oliveira
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pessoas e pode se referir a status, 
prestígio, elegância, sofi sticação, moda, 
estilo, distinção. Quando traduzido em 
objetos, transforma-se em um veículo de 
comunicação, enviando mensagens que 
representam concordâncias simbólicas 
nas relações sociais das mais distintas 
sociedades e tribos”, afi rma Marina. 
Desta forma, é possível perceber que 
não há um conceito exato de o que é 
um brinde de luxo, sendo que o fato de 
agradar ou não, de imprenssionar u

No mercado promocional, entre as 
diversas opções oferecidas, encontramos 
os artigos de luxo, normalmente 
destinados a cargos hierárquicos e 
grandes parceiros de uma organização. 
Falar sobre este tipo de gift requer 
cautela, pois um brinde luxuoso não 
é puramente uma peça com preço 
elevado, como destaca a Sócia-Diretora 
de Negócios da Dreams Arquitetura 
de Ideias, agência especializada na 
criação e produção de gifts corporativos, 
Marcelle Comi. “Temos dois tipos de 
brindes de luxo: o primeiro caso seria 
o mais convencional, ou seja, artigos 
com alto valor e geralmente assinados 
por grandes marcas: itens Montblanc, 
Cristais Baccarat e Champagne Veuve 
Clicquot. O segundo exemplo seriam os 
brindes com valores intangíveis, aqueles 
que possuem um conceito amarrado, 
que contam uma história e possuem 
pertinência ao target”, esclarece 
a executiva.
Há uma grande diferença entre valor 
investido e o valor percebido. Para 
entender essa sutileza, podemos pensar 
no luxo das grifes, que é uma construção 
social, portanto, o valor e o signifi cado 
não se localizam no objeto em si, mas 
no seu entorno, nas narrativas que o 
envolvem, no público que o deseja e o 
consome. A Sócia-Diretora da Umbigo 
do Mundo Comunicação e Gifting, Marina 
Pechlivanis explica  que luxos, pequenos 
ou grandes, se diferenciam por terem 
a ‘aura’ de objetos de desejo. ”O luxo 
é um fator de diferenciação entre as 

Há uma grande diferença 
entre valor investido e o valor 
percebido. Para entender essa 
sutileza, podemos pensar no 
luxo das grifes, que é uma 

construção social, portanto, 
o valor e o signifi cado não 
se localizam no objeto em 

si, mas no seu entorno, nas 
narrativas que o envolvem, 
no público que o deseja e o 

consome. Marcelle Comi 33



ou não, depende do destinatário e 
de inúmeros outros aspectos e que, 
nem sempre, o mais caro é a melhor 
opção. Mas Marcelle Comi aponta um 
dos fatores decisivos para o êxito em 
projetos que envolvem este tipo de 
artigo. “A efi ciência de uma ação está 
diretamente relacionada a um bom 
briefi ng. Para se fazer um brinde de 
sucesso, é necessário conhecer o target, 
o objetivo do cliente com aquela ação 
e ter criatividade ao se estabelecer um 
conceito”, garante Marcelle.
Marina Pechlivanis complementa. “A 
efi ciência está ligada à pertinência da 
ação e da circunstância. É o que chamo 
de “estudar textos e contextos” para, 
a partir daí, elaborar o planejamento 
estratégico de gifting”, cita.
 

Merecedores de Luxo
Marina explica que as aplicações destes 
artigos são variadas e distintas. “Não 
existe uma regra universal para estes 
rituais. Cada empresa formata seu 
repertório de acordo com sua visão 
da questão. Por exemplo, há clientes 
que devolvem gifts não pelo valor de 
produto, mas da percepção simbólica do 
que a troca signifi ca. Quanto ao merecer, 
vale o mesmo”, indica. Portanto, premiar 
um funcionário por fechar um contrato 
pode ser motivo de celebração com um 
gift sofi sticado assim como estimular 
uma equipe desmotivada com prêmios 
também é uma excelente oportunidade. 
Identifi cados os merecedores, é 
necessário pensar nos brindes que 
serão entregues e, nessa hora, Marcelle 
aconselha: “É muito importante falar 
a língua de quem recebe o presente 
e não se esquecer, também, da sua 
identidade. A criatividade e a inovação 
estão diretamente ligadas ao desafi o de 
criar um gift surpreendente com verbas 
enxutas”. Marina também dá uma dica. 
“Para ser ‘de luxo’, não basta custar caro 
e nem ser VIP. É preciso saber ‘brilhar’ 
da forma adequada, no momento ideal, 
para a pessoa certa também. Caso 

nicho de mercado

contrário, o luxo pode virar gafe! Ou 
mesmo um ‘lixo’!”, conclui. n

Os dez mandamentos do gift
Para que o presente proporcione os 
resultados esperados, são necessários 
alguns cuidados. Marcelle Comi enumera 
10 pontos importantes para o sucesso 
das ações:
1 - Todo o presente tem que ter um 
porquê: está comemorando algo, 
divulgando algo, etc.
2 - Quem presenteia precisa conhecer 
quem está ganhando... Entender o perfi l 
do target: suas predileções, hobbies, etc.
3 - O presente precisa fazer sentido para 
a pessoa que o recebe: o ideal é sempre 
enviar uma tag, um cartão, ou aproveitar 
a própria embalagem que divulgue o 
conceito e amarre bem com o produto.
4 - Não pode errar a data: se é um 
presente de aniversário, por exemplo, a 
logística precisa estar bem afi nada. Além 
disso o produto precisa chegar intacto, 
não pode estar sujo ou molhado.
5 - Não se pode errar na grafi a do nome.
6 - Não esquecer da embalagem: é 
delicado e confere o caráter surpresa ao 
abrir o “pacote”.
7 - Muito cuidado ao comprar 
comestíveis / perecíveis: eles derretem 
no verão e possuem prazo de validade.
8 - Muito cuidado ao comprar itens que 
quebrem: eles precisam chegar inteiros 
ao destinatário.
9 - Cuidado com o tamanho. Às vezes, 
existe uma preocupação enorme em 
impressionar, mas, para os brindes, vale 
a premissa de que “tamanho não 
é documento”. Brindes muito grandes 
são desajeitados, precisam ser 
estudados e exigem uma logística de 
entrega impecável.
10 - Muito cuidado com o “made in 
China”, pois, apesar de baratos, não 
possuem assistência técnica e costumam 
ser descartáveis.
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100 mil 
profi ssionais de 
comunicação a um
toque de seus dedos
Atinja os profi ssionais de decisão das maiores 
empresas do país anunciando em uma mídia 
sem fronteiras.

A Promo Insights é uma revista digital que abrange grandes 
empresas e mais de 100 mil profi ssionais qualifi cados, um público 
formador de opinião, que decide ou infl uencia a aquisição de 
produtos e serviços, ampliando a possibilidade de gerar negócios.
A Promo Insights é referência única na abordagem de tendências, 
pesquisas e o futuro do marketing promocional.

www.freeshop.com.br

96% dos leitores compra ou contrata produtos 
e/ou serviços promocionais

dos leitores são presidentes, diretores e 
gerentes de suas empresas

dos leitores participam do processo de 
compra de suas empresas

dos leitores possuem pós graduação, especialização, 
MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado

60%
77%
40%

www.freeshop.com.brSiga a Promo Insights no twitter:          promoinsightsSiga a Promo Insights no twitter:          promoinsights
11 3026-3600



comunicação digital

          Especialistas 
apontam as vantagens
     e o futuro da
comunicação digital 

Dispositivos móveis e Internet 
devem ser explorados para tornar 
o diálogo entre marcas e 
consumidores mais dinâmico 
e efi ciente
Por Enéias Oliveira
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A comunicação digital tem apresentado novas 
tecnologias e ferramentas, que otimizam o diálogo entre 
marcas e consumidores. Recentemente, a Looknglas, 
um dos líderes em sinalização projetada, lançou a DS 
Corn Digital na concessionária de automóveis Toyota 
Huntington, nos EUA. Com grandes monitores que são 
facilmente escaneados e podem ter o conteúdo trocado 
a distância, a empresa fornece aos concessionários 
novos anúncios, mensagens promocionais, vídeos e 
outras informações ricamente dinâmicas, direto de 
uma mesa de escritório. Assim, é possível fazer uma 
comunicação relevante para o momento. Esse sistema 
pode ser utilizado em uma rede de fast food, por 
exemplo, de forma que, pela manhã, seja veiculado o 
anúncio de um café, no almoço, de um combo, e assim 
por diante, ou seja, há a possibilidade de adequar a 
mensagem ao momento.
O Sócio-Fundador da DIA Comunicação, Gilberto 
Strunck prevê. “A tendência é que ferramentas deste 
tipo cheguem cada vez mais nos PDVs. Existem vários 
modelos de DS disponíveis, que podem usar desde um 
cartão de memória a um sistema via satélite, no qual é 
possível fazer videoconferências. Então, são inúmeras 
opções que contemplam verbas distintas”, indica. 
Outra empresa que desenvolve projetos inovadores 
de comunicação é a Droidigital Midia. Um dos cases 
recentes é o da Diageo (Johnnie Walker), no qual a 
agência instalou monitores de 40” em várias casas 
noturnas e restaurantes nas cidades de São Paulo, 
Campinas, Indaiatuba, Ribeirão Preto, Salvador e Recife, 
e toda a programação foi gerada a partir da sede em 
São Paulo e atualizada via modens 3G nos u



comunicação digital

pontos de dose. O Diretor da empresa, 
Avelino S. Querido (Bill) destaca: “Todos 
os conteúdos da marca foram criados 
pela nossa equipe sob briefi ng do 
cliente. Os proprietários dos pontos de 
dose puderam colocar suas promoções 
no ar (até 2 por mês), simplesmente 
nos enviando suas necessidades por 
e-mail e nossa equipe diagramava as 
informações e veiculava no dia seguinte. 
Outro diferencial é que, de dentro de 
nossa central, conseguimos monitorar 
se os pontos estão ligados, alterar as 
programações (playlist), atualizar o 
software, os relatórios, etc.”

Vantagens
De acordo com o Sócio-Diretor da Mídia 
Bay, Ettore Casória, a sinalização digital 
deve ganhar uma importância cada 
vez maior para o marketing. “A DS vai 
absorver e ultrapassar a TV, Internet e 
outros veículos, pois é uma alternativa 
não só para pontos de venda como para 

ambientes corporativos”, destaca.
Uma vantagem, segundo Gilberto 
Strunck, é a viabilidade econômica desta 
estratégia. “O investimento é maior para 
implantação, porém, com o passar do 
tempo, a opção se mostra mais viável, 
então a relevância desta mídia será cada 
vez maior, tanto pelo custo como pela 
usabilidade, inclusive pelas questões 
ambientais”, menciona.
O especialista aponta o caráter 
“ecologicamente correto”, pois defende 
que, com essa tecnologia, há uma 
redução na produção de recursos físicos, 
como cartazes e banners, o que acarreta 
na diminuição da emissão de carbono - 
que provém do processo de fabricação 
e de transporte destes materiais -, de 
dejetos e de matérias-primas. “No DS, 
em vez de transportar átomos, você 
transporta bits”, compara.

Futuro da comunicação digital
O boom da telefonia móvel deve 
contribuir para alterações signifi cativas 

Já existem sistemas sendo 
testados e aplicados em 

diferentes locais do mundo, nos 
quais uma pessoa, ao entrar 
em uma loja, é identifi cada 
e recebe, em seu celular, 
um convite para obter 
ofertas, então este conteúdo 
é customizado, ou seja, 
cada consumidor recebe um 

tipo de informação e isso é 
baseado no histórico

 de compras. - Gilberto Strunck
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nos projetos de comunicação digital. 
“Ações que envolvem a utilização dos 
celulares devem aumentar, pois, hoje, 
muitas pessoas comprar os aparelhos, 
e muitos ainda trocam os convencionais 
por smartphones, por exemplo, que 
oferecem outras possibilidades de 
aplicação”, acredita Strunk.
Já existem sistemas sendo testados e 
aplicados em diferentes locais do mundo, 
nos quais uma pessoa, ao entrar em 
uma loja, é identifi cada e recebe, em seu 
celular, um convite para obter ofertas, 
então este conteúdo é customizado, ou 
seja, cada consumidor recebe um tipo de 
informação e isso é baseado no histórico 
de compras. Sendo assim, uma mulher 
que já adquiriu fraldas naquele local, 
ao voltar, receberá mensagens sobre 
o mesmo produto ou sobre artigos do 
gênero. A pessoa pode ainda, em uma 
loja muito grande, obter instruções para 
chegar ao local no qual o produto está 
em oferta, ou seja, o cliente é guiado, o 
que facilita suas compras.
Ettore Casória dá mais um exemplo. 
“Outra possibilidade é um sistema por 
meio do qual você, quando dentro de um 
PDV e utilizando um aparelho específi co, 
poderá escanear o código de barra de 
um produto e, instantaneamente, 
receber informações sobre 
a disponibilidade deste 
artigo em outros 
lugares, nos quais está 
com um valor menor”.
Gilberto Struck 
também indica uma 
futura possibilidade. 
“Em outro sistema 
interessante, a 
pessoa, ao caminhar 
na rua e encontrar 
um produto que ache 
interessante, poderá 
fotografá-lo e encaminhar 
a imagem para um provedor 
específi co e assim, receber 
informações sobre aquele artigo, do tipo, 

em que lugar está disponível, a faixa de 
preço, etc.”

Ações na Internet 
A DS é uma das possibilidades dentro 
da comunicação digital, que envolve, 
entre outras alternativas, ações que tem 
a Internet como base. O CEO da Media 
Factory, Leandro Kenski afi rma que esse 
recurso estará cada vez mais presente na 
vida das pessoas, por meio dos aparelhos 
móveis, e isso merece uma atenção 
especial das empresas. “Os serviços de 
buscadores serão ainda mais utilizados 
para resolver os problemas do cotidiano. 
Isso tornará mais importante a geração 
de conteúdo pelas empresas. Dessa 
forma, seus produtos e serviços serão 
facilmente encontrados na rede”, garante 
o executivo, que complementa. “Nossa 
experiência mostra que quanto mais 
conteúdo gerado na forma de vídeos e 
fotos, mais potencial a organização tem 
de ser divulgada em redes sociais, por 
exemplo”, conclui. n

“Os serviços de 
buscadores serão 

ainda mais 
utilizados para 
resolver os 
problemas do 
cotidiano. Isso 
tornará mais 

importante 
a geração de 

conteúdo pelas 
empresas.

Leandro Kenski
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Tablet e iPad
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Novas tecnologias ganham a 
preferência do marketing 
corporativo
Ana Luiza Panazzolo

Tablet e iPad
O Tablet PC e o iPad já são realidade no 
mercado mundial. Cada um com as suas 
peculiaridades, essas novas mídias têm 
conquistado a preferência das empresas 
para realizarem o seu marketing, 
representando, assim, importantes 
oportunidades de novos negócios. Como 
exemplo de investimentos realizados, 
diversos anunciantes já fecharam com o 
Tablet do jornal New York Times. Entre 
eles estão a Coca-Cola e a FedEx. 
O Tablet possui um diferencial importante 
em sua funcionalidade, com o formato de 
laptop, ele não requer o uso de mouse 
ou teclado. Basta um toque com uma 
caneta especial para que o aparelho 
responda aos comandos do usuário.
O iPad, por sua vez, é a grande aposta 
da Apple para 2010. Com o tamanho 
próximo ao de um netbook, de espessura 
fi na, touchscreen, com um visor de 
9,7 polegadas, com alta resolução e 
retroiluminada por LED, com acesso 
à Web, reprodução de vídeos e loja 
virtual de livros, o iPad, que também é 
um computador portátil, como o Tablet, 
tem como diferencial o fato de oferecer 
assinatura de conteúdo digital, livros 
digitalizados e jornais.

Percebendo a rápida e crescente 
aceitação da sociedade e do mercado 
brasileiro pelas novas tecnologias, a 
Câmara Brasileira do Livro fi rmou uma 
parceria com a Frankfurter Buchmesse, 
responsável pela maior e mais 
importante feira editorial do mundo, 
realizada em Frankfurt, e transformou o 
livro digital no tema principal do encontro 
mais importante de profi ssionais ligados 
à cadeia produtiva do livro do país: o 
Primeiro Congresso Internacional do 
Livro Digital.
Segundo o especialista e MBA em 
marketing, consultor de empresas, 
professor universitário, sócio do Itam - 
Instituto de Treinamento e Assessoria em 
Marketing Ltda., e autor u
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do blog avemarketing, Elcio 
Fernando, vale a pena as empresas 
nacionais investirem nessas novas 
tecnologias, sim. “O Brasil é um país 
com possibilidades em praticamente 
todos os mercados econômicos, mas, 
evidentemente, é fundamental estudar o 
macro ambiente de marketing e calcular 
o tamanho e potencial do mercado a fi m 
de adequar as ferramentas estratégicas 
aos objetivos mercadológicos”, comenta. 
Além de as novas mídias exercerem a 
propagação das marcas, elas também 
possuem a importante função de 
realizar o feedback e levantamento 
de informações sobre o target. Para 
Fernando, as possibilidades de utilização 
estão alicerçadas na convergência de 
informações com os demais meios e na 
utilização em ambientes variados no 
cotidiano dos usuários. 
A transformação do marketing mundial 
é perceptível, seja por meio da 
tecnologia, da crescente interatividade 
ou da velocidade da informação. Para 
que as empresas tirem proveito dessas 
mudanças da melhor maneira possível, 
o Diretor e Gestor de Negócios da 
Vexelweb, Alberto Lobo, explica que elas 
precisam ser criativas e inteligentes. “A 
versatilidade, qualidade e portabilidade 
proporcionadas pelas tecnologias como 
Tablet e iPad abrem um leque de opções 
tão vasto quanto a criatividade, o bom 
gosto e a inteligência dos envolvidos 
no processo. Som e imagem de alta 

portatéis

“O cliente não é obrigado a compreender e dominar 
tais tecnologias, e, nesses casos, a competência do 

profi ssional envolvido na criação de campanhas para 
novas mídias é posta à prova, pois é fundamental 

criar um panorama completo e inteligível, certifi cando-
se também das consequências proporcionadas pela 

veiculação de anúncios ou campanhas por meio dessas 
plataformas”, afi rma Alberto Lobo.

qualidade aliados 
a um conteúdo 
pertinente e bem 
direcionado, 
vão defi nir e 
qualifi car o 
sucesso de cada 
estratégia”, 
afi rma.
O Tablet e o iPad 
são tecnologias 
recentes e 
inovadoras, 
entretanto Fernando 
acredita que 
rapidamente o iPad 
sofrerá concorrência 
de outros tablets (novos entrantes /
seguidores) com maiores diferenciais. 
Porém, ele afi rma, também, que a Apple 
possui excelente desenvolvimento de 
branding e conhece a paixão dos seus 
consumidores, o que representa um 
ponto positivo expressivo para esse 
aparelho.
Lobo, por sua vez, lembra da velocidade 
da modernidade. “A velocidade com a 
qual a tecnologia se desenvolve hoje 
em dia é muito grande, e é possível 
que tais plataformas venham a fi car 
ultrapassadas ou obsoletas em tempo 
relativamente curto, mas não é possível 
chegar ao fi m sem passar pelo meio 
antes”, afi rma.
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Cuidados
As novas mídias e tecnologias como 
o Tablet e o iPad estão presentes no 
mercado há pouco tempo. Com isso, 
é necessário que as empresa tomem 
alguns cuidados ao optarem por divulgar 
a sua marca por meio desses inovadores 
aparelhos. Segundo Lobo, o maior 
deles é buscar no mercado profi ssionais 
experientes e que apresentem 
argumentos consistentes, coerentes e 
lógicos na elaboração de uma proposta.
“O cliente não é obrigado a compreender 
e dominar tais tecnologias, e, nesses 
casos, a competência do profi ssional 
envolvido na criação de campanhas 
para novas mídias é posta à prova, 
pois é fundamental criar um panorama 
completo e inteligível, certifi cando-se 
também das consequências 
proporcionadas pela veiculação de 
anúncios ou campanhas por meio dessas 
plataformas”, afi rma.
Já Fernando acredita que, para que 
uma ação no Tablet ou no iPad tenha 
sucesso, é necessário mensurar o 
comportamento de uso e relevância 
destes meios pelo público-alvo; defi nir a 
mídia principal amparada por mídias de 
apoio para a veiculação das mensagens; 
defi nir corretamente a codifi cação e 
decodifi cação dos conteúdos conforme 
os softwares utilizados pelos novos 
gadgets e linguagem do receptor; evitar 
a proliferação de spams e acompanhar 
atenciosamente o envolvimento da 
marca em mensagens criminosas 
contendo códigos maliciosos, realizadas 
por terceiros.

Vantagens e Desvantagens
Apesar da disparidade econômica 
do Brasil, Elcio acredita que o país 
possui um bom público consumidor 
para produtos como o Tablet e o iPad. 
Além disso, para o especialista, as 
empresas devem, sim, investir em 
novas tecnologias, porém, estudando 
sempre o macro ambiente de marketing 
e calculando o tamanho e potencial do 

mercado, buscando uma adequação das 
ferramentas estratégicas aos objetivos 
mercadológicos. 
Por outro lado, para Fernando, o uso 
desses aparelhos depende do segmento 
de mercado que a empresa atua. “No 
Brasil, por exemplo, temos 98% de micro 
e pequenas empresas - MPE’s - e há 
vantagens e oportunidades para aquelas 
que atuam em nichos específi cos de 
clientes defi nidos pelo estilo de vida, 
pois esse tipo de tecnologia propicia 
alcance dirigido e com velocidade. 
Alguns podem enxergar a necessidade 
de adaptação do marketing da empresa 
como desvantagem, porém vejo isso 
como uma oportunidade de estar na 
vanguarda”, afi rma.
A utilização das novas tecnologias pelas 
marcas só representa vantagem para 
a empresa, segundo Lobo. Para ele, é 
preciso tirar proveito dos recursos que 
o aparelho disponibiliza. “A decisão de 
investir ou não no aparelho é u

Elcio Fernando, especialista 
e MBA em marketing, consul-

tor de empresas, professor 
universitário

Ouça ao podcast dessa matéria com Elcio Fernandes.
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de cada um e isso pode variar muito 
de acordo com o segmento em que se 
esteja atuando”, comenta. 

Tendências
Novidades, modernidade e tecnologia. 
Como prever o futuro do marketing 
diante de tantas mudanças em prazos 
cada vez mais curtos? Na realidade, a 
partir desta importante característica, 
é perceptível que sempre haverá novas 
tendências e novos veículos a serem 
explorados. Vertente da modernidade 
que não deve ser ignorada, pelo 
contrário, deve ser explorada.
Segundo Fernando, a maior tendência, 
hoje, é realizar a convergência total 
entre as mídias eletrônicas em qualquer 
momento e local e inclusive com outros 
aparelhos. “Não existirá Internet fora do 
todo nem o todo sem a Internet”, afi rma.
Para Lobo, neste cenário, a melhor 
estratégia que deve ser realizada pelas 
empresas é ser estabelecida de acordo 
com a necessidade do seu público-alvo 
e do seu mercado. O Diretor e Gestor 
de negócios da Vexelweb lembra da 
importância de utilizar a Web com 
sabedoria. “A diversidade é o grande 
trunfo da Web. Links patrocinados, redes 

de conteúdo, mídias sociais, hot sites, 
desenvolvimento de aplicativos para 
plataformas mobile, e-mail marketing, 
bluetooth, SMS, enfi m tudo isso pode 
ser explorado com sucesso, bastando 
apenas que sejam geradas as condições 
sufi cientes para tanto e contar com 
profi ssionais competentes”, fi naliza.

Novidade
A Ci&T, empresa CMMI5, considerada 
símbolo de inovação em outsourcing pela 
IAOP/Fortune Magazine e especializada 
em aplicação dos conceitos de Lean IT 
na geração de valor para as marcas, 
inaugurou um novo laboratório 
especializado em tecnologias mobile. 
O primeiro aplicativo desenvolvido no 
modelo offshore para uma multinacional 
norte-americana do setor de bens 
de consumo será para o iPad. Os 
aplicativos serão feitos sob demanda e 
personalizados, atendendo à necessidade 
da empresa e ajudando a gerar valor 
para a marca e para os negócios.
Apesar do foco inicial da Ci&T ser a 
plataforma da Apple, outras plataformas 
como Android e Blackberry estão nos 
planos da empresa. 

Futuro
A empresa dos Estados Unidos, Cynergy 
Systems, está apostando nos e-readers 
e tablets. Ela apresentou uma banca de 
jornais e revistas digital que disponibiliza 
aos usuários do iPad conteúdos dessas 
mídias para baixar no aparelho. 
O dispositivo utilizado é baseado 
no Surface (mesa touchscreen da 
Microsoft), equipado com uma biblioteca 
de livros e revistas digitais e capaz de 
enviar conteúdo para um Tablet com um 
deslizar do dedo. n

portatéis

Assista ao vídeo dessa matéria com Alberto Lobo.
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freeshoponline Free-Shop            freeshop          formaeditorafreeshoponline Free-Shop            freeshop          formaeditorafreeshoponline Free-Shop            freeshop          formaeditorafreeshoponline Free-Shop            freeshop          formaeditora

Acompanhe o Free Shop nas principais redes sociais:

www.freeshopeventos.com.br
Apresenta ferramentas exclusivas para 
auxiliar no planejamento, organização 
e acompanhamento de qualquer tipo 
de evento. 

www.freeshoppdv.com.br
Focado em soluções e materiais para 
o merchandising no ponto de venda, 
como banners, balcões, displays, 
expositores, stands, totens, 
urnas, entre outros.

www.freeshopembalagens.com.br
Guia eletrônico com os principais 
fornecedores de embalagens 
promocionais, caixas, sacolas, latas, 
fi tas e tubos.

www.freeshoppresentes.com.br
É o mais novo site do Free Shop, 
apresentando diversas alternativas de 
presentes para o mercado corporativo.

www.brazilpromotion.com.br
É o site ofi cial do Brazil Promotion, 
maior feira de marketing 
promocional do país. 

Promo Insights
Revista digital sobre tendências do 
marketing promocional. Acesse todas 
as edições no www.freeshop.com.br

Guias digitais
Agora você pode acessar todas as 
versões digitais dos guias impressos 
do Free Shop. Acesse pelo site 
www.freeshop.com.br

Mais de 40 mil produtos promocionais à sua disposição.

Procurando brinde diferenciado?

www.freeshopbrindes.com.br

www.freeshop.com.br

O site do Free Shop reúne cerca de 400 
fornecedores expressivos e uma infi nidade de 
brindes diferenciados para todos os tipos 
de públicos.
O portal é linkado com o guia impresso do Free 
Shop.  Anúncios com o selo "linkado ao site" 
possuem informações complementares no portal: 
basta digitar o código do brinde que você deseja 
consultar no sistema de busca do site.
Fique por dentro também das promoções, 
ofertas especiais, eventos em destaque, notícias 
atualizadas, tendências e muito mais!

Conheça também:

af site brindes.indd   1 17/5/2010   15:12:24



Em
balagens 

inovadoras 

atra
em 

consumidores

tendência

Tecnologia possibilita
visibilidade de marcas 
no PDV
Ana Luiza Panazzolo

Atrair os consumidores no ponto de venda é um dos principais 
objetivos das marcas no mercado atual. Para isso, há diversos 
caminhos possíveis a ser seguidos. Um deles é apostar na embalagem 
do produto. Foi nisso que a Lumoza, primeira empresa especializada na 
fabricação de telas para impressos, pensou. 
Por meio da combinação de tinta eletroluminescente com um circuito 
eletrônico que controla a sequência e a temporização das animações, a 
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Em
balagens 

inovadoras 

atra
em 

consumidores

estarem investindo cada 
vez mais na busca por 
novas tecnologias para 
as embalagens de seus 
produtos não signifi ca 
que estão deixando de 
lado ou esquecendo-se 
da sustentabilidade. A 
preocupação, hoje, dos 
desenvolvedores de 
embalagens é exatamente 
aliar essas duas 
vertentes.
Segundo Mestriner, a 
tecnologia permite que 

os produtos se tornem cada vez mais 
sustentáveis. “A redução de peso das 
embalagens tem diminuído em milhões 
de quilos a quantidade de material 
necessária para embalar a mesma 
quantidade de produto de uma 
década”, comenta.

Tendência
Para que embalagens surpreendentes, 
como o rótulo da Lumoza, fi rmem no 
mercado, primeiramente, precisam ser 
viáveis para promoções, e, ao longo do 
tempo, mostrar que funcionam e que 
possuem custos competitivos para uma 
ampla gama de produtos. Segundo 
Mestriner, implantar na linha de produção 
uma nova tecnologia é u

Lumoza criou a tecnologia 
de impressão de telas 
eletrônicas que possibilita 
a criação de 
rótulos animados. 
Para que a embalagem 
tenha a “cara da marca”, 
o conteúdo de animação 
deve ser armazenado 
em um chip embutido 
no produto. Além disso, 
a tela pode ser utilizada 
em qualquer superfície 
de embalagem, inclusive 
as plásticas, tem 
durabilidade e pode ser reutilizada e 
inclusive dobrada depois de impressa.
É perceptível que a presença da 
tecnologia está cada vez mais expressiva 
no mercado. Afi nal, ela representa uma 
atividade fundamental da indústria 
de embalagem que, por sua vez, 
está o tempo todo buscando novas e 
melhores soluções que possam trazer 
diferencial e vantagem competitiva 
para seus produtos. Porém, segundo 
o coordenador do Comitê de estudos 
Estratégicos da Abre (Associação 
Brasileira de Embalagens), Fabio 
Mestriner, a tecnologia só tem sentido 
para o consumidor quando traz 
benefícios efetivos perceptíveis na 
prática. “A tecnologia é um componente 
fundamental das embalagens e tem sido 
exigida para atender os novos anseios 
dos consumidores de hoje”, afi rma.
A equipe da Setprint – Centro 
Tecnológico Digital – acredita que a 
tecnologia torna as embalagens mais 
práticas, facilitando o manuseio do 
consumidor, aumentando a vida útil do 
produto e fornecendo maior segurança.

Tecnologia combina com 
sustentabilidade?
Para quem pensa que não, está 
enganado. O fato de as marcas 

Mestriner, implantar na linha de produção 
uma nova tecnologia é u

prática. “A tecnologia é um componente 
fundamental das embalagens e tem sido 
exigida para atender os novos anseios 

consumidor, aumentando a vida útil do 
produto e fornecendo maior segurança.



“As empresas procuram agregar valor ao 
produto com embalagens diferenciadas 
e bem decoradas, sem perder de vista a 
necessidade de produzir lotes por item 
cada vez menor, além da preocupação 
da introdução de novos itens na mesma 
linha de produtos. Como, os shampoos 
e condicionadores. As empresas desse 
ramo visam particularizar ao máximo 
cada item para que ele seja o mais 
próximo possível de cada individuo”, 
explica a equipe da Setprint.
Com isso, os fornecedores, 
principalmente de rótulos, precisam estar 
cada vez mais equipados com tecnologia 
de impressão versátil. O que acarreta 
no crescimento dos equipamentos 
de impressão digital, pois com eles é 
possível atender demandas menores com 
rapidez, fl exibilidade e custo competitivo. 

Embalagem com                   
Realidade Aumentada?
É isso mesmo. Para comunicar os 
consumidores da Sprite 2.Zero sobre 
a novidade do sabor mais intenso e 
refrescante do produto, a marca inovou e 
trouxe a Realidade Aumentada para 
sua embalagem. 
Por meio do código bidimensional 
presente na lata do refrigerante, o 

consumidor ingressa no jogo do 
site da marca. Para iniciar a 
partida, ele aponta o código da 
embalagem para a webcam, 
identifi ca-se e passa a 
interagir com os personagens 
do fi lme publicitário.
O objetivo do jogo é 
atingir o personagem com 
a embalagem, fazendo 
com que ele acerte as 
demais, em uma explosão 
refrescante que remete às 
cenas do fi lme. n

tendência

uma tarefa complexa, pois envolve 
um grande número de variáveis que 
precisam ser equacionadas.
Uma das principais características do 
setor, segundo o coordenador do Comitê 
de estudos Estratégicos da Abre, é a 
dinâmica de inovação, pois a busca pela 
liderança acarreta na procura por novas 
soluções para o segmento e quando uma 
delas encontra algo que faz sucesso, as 
demais iniciam a busca por alternativas 
para continuar competindo. 
“A indústria de embalagem é uma 
indústria de inovação tecnológica por 
excelência. A grande revolução que 
vem por aí no mundo da embalagem é 
a etiqueta inteligente RFID – 
a ‘Identifi cação por Rádio 
Frequência’, que substituirá o 
código de barras e abrirá um 
novo mundo para produtos, 
varejo e embalagens”, 
afi rma Mestriner.
Com relação à decoração 
das embalagens, a equipe 
da Setprint lembra que, hoje, 
existe uma grande preocupação 
com a qualidade gráfi ca e com 
a fl exibilidade na produção dos 
lotes. Afi nal, é cada vez maior 
a fragmentação das produções 
e a disputa pela preferência do 
consumidor no PDV. 

consumidor ingressa no jogo do 
site da marca. Para iniciar a 
partida, ele aponta o código da 
embalagem para a 
identifi ca-se e passa a 
interagir com os personagens 
do fi lme publicitário.
O objetivo do jogo é 
atingir o personagem com 
a embalagem, fazendo 
com que ele acerte as 
demais, em uma explosão 
refrescante que remete às 
cenas do fi lme. 

Fabio Mestriner, Coordenador do Comitê 
de estudos Estratégicos da Abre. 
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NOSSA COR 
FAVORITA É 

O VERDE
Ser um dos mais modernos parques
gráfi cos da América Latina não signifi ca
apenas trabalhar com alta tecnologia,
mas estar comprometido com o meio
ambiente em cada impressão.

Esse é o tom do nosso verde:

coleta seletiva e reciclagem de materiais

tratamento de esgoto e reutilização da água

0% de emissão de poluentes na atmosfera

preservação da fl oresta amazônica 
(68 milhões de m2 protegidos)

 Nós temos uma ótima impressão do futuro.

Untitled-1 25/3/2010, 16:391



Sustentabilidade 
e tecnologia 
juntas em prol da empresa

Roberto Bavaresco é Gerente-Geral da Só Marcas, empresa 
especializada em produtos promocionais. 
A seguir, Bavaresco fala sobre a importância de atitudes sustentáveis 
nas empresas, explica como ser uma marca sustentável sem deixar de 
ser tecnológica, quais as vantagens do bambu como matéria-prima e 
quais as tendências no mercado de 
brindes empresariais sustentáveis.

entrevista
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Sustentabilidade 
e tecnologia 
juntas em prol da empresa

mudanças desde já. Uma delas, é 
associar a marca em produtos que 
não façam mal para a natureza. Em 
nosso caso, trocamos toda nossa linha 
de produtos de madeira por produtos 
feitos em bambu, uma matéria-prima 
totalmente sustentável, de 
crescimento rápido, que não 
agride o meio ambiente. u

Promo Insight - Qual a importância 
de atitudes sustentáveis na linha de 
produtos das empresas hoje em dia?

Roberto Bavaresco – É muito 
importante ter atitudes sustentáveis na 
linha de produtos, pois essas atitudes 
farão toda a diferença daqui a alguns 
anos em nosso planeta. As empresas 
precisam ter consciência, e fazer as 

Especialista explica como ter 
atitudes sustentáveis sem deixar 
a tecnologia de lado - Ana Luiza Panazzolo
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entrevista

PI - Tecnologia ou sustentabilidade? 
Qual o melhor foco para as 
empresas hoje? É possível mesclar 
em um produto tecnologia e 
sustentabilidade?
RB – Os dois caminham lado a lado. Em 
nosso exemplo, aliamos a matéria-prima 
sustentável, o bambu, com a tecnologia 
usada no design e na produção de 
nossos produtos. Portanto, é possível 
conciliar os dois fatores.

PI - Como convencer outras 
empresas, principalmente as 
clientes, de que ser sustentável 
é importante?
RB – Na verdade, é necessária a 
consciência por parte das empresas, 
tanto fornecedor quanto cliente. No 
mundo de hoje, precisamos de decisões 
que terão o menor impacto ao meio 
ambiente com produtos e soluções 
sustentáveis. No momento, há muitas 
divulgações sobre o impacto ao meio 
ambiente, então esperamos que isso 
alerte/convença as empresas de quão 
importantes são as decisões tomadas, 
além disso, as empresas farão com 
que as pessoas que utilizarem os 
produtos também tenham consciência da 
importância dos produtos sustentáveis.

PI – Quais métodos de produção dos 
produtos podem ser aderidos pelas 
empresas para que elas se tornem 
sustentáveis (produção, material 
utilizado, venda, etc.)?
RB – O principal é escolher uma 
matéria-prima sustentável, depois, 
utilizar processos de fabricação que não 
agridam o meio ambiente, conscientizar 
seus colaboradores e mostrar as 
vantagens destes produtos 
na abordagem de vendas.

PI - Vocês possuem produtos feitos 
de bambu. Quais as vantagens da 
utilização desse material?
RB – Existem muitas vantagens 
que podemos citar: são ecológicos 
e não agridem a natureza, práticos, 
leves, resistentes, bactericidas 
naturais (testado e aprovado) e 
autossustentáveis, além de atóxicos, 
o que os torna próprios para uso em 
alimentos. O bambu é da família das 
gramíneas, ele precisa ser cortado 
para gerar um novo broto, é um ótimo 
sequestrador de carbono, produzindo até 
20% a mais de oxigênio do gás carbônico 
que recebe.

PI - Em sua opinião, quais as 
tendências quando falamos em 
brindes empresariais sustentáveis? 
RB – As tendências são produtos com 
matérias-primas que não agridem a 
natureza e não afetem o meio ambiente, 
também os produtos feitos a partir de 
materiais reciclados são uma 
ótima escolha... n
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Entre em contato com novas idéias, soluções, produtos 

e serviços apresentados pelos principais fornecedores 

de serviços para eventos, brindes, produtos e serviços 

promocionais, merchandising no ponto-de-venda, 

agências, soluções gráficas e digitais, novas tecnologias e 

mídias alternativas. Participe também de palestras e fique 

por dentro das tendências do setor promocional.

Para  visitar e/ou expor, acesse www.brazilpromotion.com.br

A maior feira de marketing promocional

Promoção e Organização: Forma Editora
tel: 11 3026-3600  e-mail: forma@freeshop.com.br

Feira Nacional

De 03 a 05 de agosto de 2010, 
das 14 às 21 horas
Transamérica Expo Center  
São Paulo - SP

an_brazpromotion 2010.indd   1 6/7/2009   13:57:43



marketing político

Os meios digitais representam ótimas opções de 
ferramentas para ações de marketing, para a divulgação 
de produtos ou serviços. Porém, o marketing digital 
realizado pelas empresas brasileiras diverge do 
produzido pelas estrangeiras, primordialmente 
norte-americanas e europeias.
As dinâmicas diferenciadas do marketing digital são 
ocasionadas, principalmente, em virtude das culturas 
divergentes entre os países. “Se você não relativizar 
e entender os porquês de cada coisa, vai dar um ‘tiro 
no pé’. Se tentar entrar em uma cultura trabalhando 
com o conteúdo massifi cado e globalizado, pode até ser 
rechaçado pela comunidade local. Pense global, mas 
haja local. Não é novo, mas funciona”, afi rma o Gerente 
de Planejamento da Tesla, Daniel Winter.
Ele explica que, no exterior, o marketing digital 
trabalha com um modelo baseado em estruturas 
descentralizadas. Ou seja, o que acontece é que uma 
agência realiza o planejamento, outra a criação, uma 
terceira faz a execução da ação, um bureau de mídia 
faz a contratação dos espaços para a veiculação e uma 
última empresa é a especializada em SEM.
No Brasil, são realizadas, na maioria das vezes, ações 
no modelo americano, com uma linguagem para o 
público local. Porém, aqui não há a divisão de atividades 
em diferentes agências como nos países do exterior. 
“No Brasil, há uma concentração das atividades 
em uma mesma agência digital, e, no máximo, 

no Brasil e no exterior

Saiba onde estamos e para onde vamos
Ana Luiza Panazzolo
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temos os cenários de agências que 
trabalham o planejamento e a criação 
de campanhas maiores, e terceirizam 
com especializadas alguns serviços que 
não acham ser o core de sua atuação”, 
comenta Winter.
O que também atrapalha um pouco o 
mercado e os profi ssionais de marketing 
no Brasil, segundo o Diretor de Negócios 
da NW Mídia Marketing Digital, Alex 
Andrade, é o ensino das instituições. 
“Elas não sabem mostrar aos alunos 
a diferença entre o marketing 4Ps e o 
marketing digital, e ainda tratam a Web 
como algo de TI e não de marketing. 
Assim, acredito que o marketing do Brasil 
deve se espelhar no ensino de marketing 
digital das escolas do exterior, abordando 
o assunto como estratégias de negócios, 
não como TI ou marketing 4Ps”, afi rma.
Além disso, o marketing digital 
internacional também possui outro 
aspecto positivo e que, na opinião de 
Winter, deveria ser implantado no Brasil, 
que é o planejamento. Afi nal, a fase 
de estudo possui grande importância 
para o encontro do “tom” correto a 
ser utilizado na criação da ação e para 
entender melhor o consumidor no 
desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços. “No exterior, há um trabalho de 
planejamento muito forte, com estudo 
detalhado do perfi l do público fi nal das 
ações e uma preocupação das empresas 
em realizar baterias de testes antes de 
disponibilizar no ar qualquer projeto”.

Positivo X Negativo
Para melhorar o marketing digital 
nacional, é necessário que as empresas 
pertencentes a esse mercado olhem para 
o seu próprio umbigo e visualizem quais 
os seus pontos positivos, para que sejam 
mantidos, e quais os negativos, para 
que sejam modifi cados. Assim, olhar 
para fora do país, enxergar e absorver o 
que é feito com efi ciência no marketing 
digital norte-americano e europeu, 
principalmente, traz diversos 
benefícios ao marketing digital 
brasileiro.
Segundo Andrade, a 
democratização da 
informação, a globalização 
e o ROI sem suposições 
são alguns pontos positivos 
que devem ser mantidos no 
marketing digital do 
Brasil. Porém, para o 
Diretor de Negócios 
da NW Mídia u

Se você não relativizar e entender os porquês de cada 
coisa, vai dar um ‘tiro no pé’. Se tentar entrar em uma 

cultura trabalhando com o conteúdo massifi cado e 
globalizado, pode até ser rechaçado pela comunidade 
local. Pense global, mas haja local. Não é novo, mas 

funciona, afi rma Daniel Winter.

Daniel Winter,
 Gerente de 

Planejamento da Tesla 

Ouça ao podcast dessa matéria com Daniel Winter.
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Marketing Digital,  observando o outro 
lado da moeda, pode-se verifi car que 
o marketing nacional precisa ter mais 
aceitação do novo, melhorar o seu 
conhecimento e obter o foco na marca e 
não mais no indivíduo.
Já na visão de Winter, o maior problema 
do marketing digital brasileiro é a 
divisão do bolo publicitário. “Ele está 
amplamente concentrado nas mídias ATL, 
o que não corresponde à realidade em 
número de usuários de Internet, que já 
bate a casa dos 60 milhões.
Usuários, estes, que infl uenciam seus 
pares, que são críticos das marcas, e, 

principalmente, que possuem o poder de 
compra”, afi rma. 
Porém, o Gerente de Planejamento da 
Tesla lembra da capacidade criativa do 
brasileiro, que continua sendo o seu 
grande diferencial. “Na Conferência de 
Planejamento 2009, foi apresentado um 
dado interessante da pesquisa realizada 
pelo Grupo de Consultores: está cada vez 
mais complexo entender o consumidor, 
e os departamentos de marketing das 
empresas estão ávidos por contribuições 
das agências, principalmente por elas 
atuarem com marcas de diferentes 
segmentos, por possuírem melhores 
ferramentas de investigação e por 

gerarem melhores soluções. Hoje, quem 
planejar e criar de uma forma integrada 
fará a diferença”, comenta.

Tendências
Ao falar em marketing digital, tanto 
Winter como Andrade afi rmam que a 
principal tendência na área é uma maior 
concentração de ações voltadas às redes 
sociais, nas quais os usuários atuam 
como um vetor de comprometimento e 
de disseminação da mensagem e dos 
valores das marcas. Essa “previsão” não 
se limita apenas ao Brasil, e sim, ao 
mundo todo.

A otimização no Google também é 
lembrada por Andrade como uma forte 
tendência. Porém, para isso, ele afi rma 
que há a necessidade de o governo 
brasileiro apoiar a expansão da banda 
larga no país.
Já Winter acredita que o aumento de 
verbas para ações de resultado imediato, 
ou seja, no PDV on-line, que são os 
serviços de busca e de comparativos 
de produto, seja a segunda maior 
tendência do marketing digital. “Mas, 
acredito no princípio do que sempre foi a 
base da propaganda, que é contar uma 
boa história. Todo mundo se prende e 
presta a atenção quando o assunto é 
interessante. Logo, o entretenimento 
continuará a fazer parte”, fi naliza. n

“No exterior, há um trabalho de planejamento muito forte, 
com estudo detalhado do perfi l do público fi nal das 

ações e uma preocupação das empresas em realizar baterias 
de testes antes de disponibilizar no ar qualquer projeto”, 

afi rma Daniel Winter.

marketing político
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Indicação do Profi ssional: Elza Tsumori, Presidente 
do Conselho da Ampro (Associação de Marketing 
Promocional).

Título: Brand Sense: Sensory Secrets Behind the Stuff 
We Buy (Estratégia de marcas sensoriais) - somente em 
inglês.
Autores: Martin Lindstrom e Philip Kotler 
Editora: Paperback
ISBN: 978-14-3917-201-8
Páginas: 192

Comentário do Profi ssional: Você sabia que, 
atualmente, 83% de todos os recursos de comunicação 
são voltados para utilizar apenas um sentido - os nossos 
olhos? Isso deixa apenas 17% para atender os outros 
quatro sentidos. 
O que é extraordinário, dado que, em 75% do nosso 
dia a dia, as emoções são infl uenciadas por aquilo que 
o olfato sente, e que há uma chance de 65% de uma 
alteração de humor quando somos expostos a um som 
positivo. 
Este é um longo caminho para dizer que a importância 
dos nossos sentidos foi completamente ignorado na 
construção de marca... Até agora.

dicas de leitura

LIVROS E DVDs

Fique por dentro das novidades em Marketing 
nesta seção. 

LIVROS
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Título: Gifting
Autores: Marina Pechlivanis, Auli de Vitto, 
Claudio Mello e João De Simoni
Editora: Campus/Elsevier
ISBN:  8535232850 
ISBN-13:  9788535232851

No Livro “Gifting”, os autores Marina Pechlivanis, Auli de Vitto, 
Claudio Mello e João De Simoni trazem um novo conceito 
sobre gifting, ou seja, como “dar”, “receber” e “retribuir” 
objetos, experiências e serviços nas mais diversifi cadas 
ações. Na obra, eles respondem, por meio de abordagens 
inovadoras, algumas perguntas já conhecidas pelo mundo do 
marketing, como tais, a fascinação das pessoas pelos brindes, 
a necessidade de colecioná-los, o que realmente pode ser 
considerado um gift corporativo, a qual campo de prática mercadológica eles 
pertencem, quem e quando se deve utilizar este tipo de ação, quais as reais 
dimensões deste mercado, entre outras questões curiosas e carentes de 
respostas concretas.

Título: The Franchise E-Factor (O fator E – Como 
administrar o relacionamento franqueador/franqueado)
Autor: Greg Nathan
Editora: GS&MD – Gouvêa de Souza
ISBN: 978-85-6094-915-1
Páginas: 116

No livro O Fator E, Greg Nathan traz conselhos sobre 
como lidar com os franqueados. A obra apresenta 
um modelo comportamental das relações entre os 
participantes de redes de franquias. Para isso, o 
autor apresenta técnicas e ferramentas com o intuito 
de criar e desenvolver parcerias que gerem lucros e 
que mantenham um relacionamento saudável entre 

franqueado e franqueador.
No livro, Nathan apresenta seis mudanças 
comportamentais do franqueado durante o processo 
do gerenciamento do negócio: satisfação – Glee; 
gratifi cação – Fee; eu – Me; autonomia – Free; 
posição – See; e nós – We.
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dicas de leitura

Título: Ferramentas de publicidade do Google
Autores: Harold Davis e David Iwanow
ISBN: 978-85-7522-226-3
Páginas: 424 

Harold Davis e David Iwanow apresentam, no livro 
Ferramentas de publicidade do Google, como as 
empresas podem tirar proveito do AdWords (que 
permite gerar anúncios de texto para acompanhar 
resultados de busca específi cos) e do AdSense (que, 
automaticamente, fornece anúncios de texto e de 
imagem precisamente direcionados ao site da empresa). 
A nova edição da obra oferece ao leitor um guia para 
publicidade na Web, explicando como ela funciona e 
como os programas de publicidade do Google ajudam 
as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande 
porte, a ganhar dinheiro.

Título: Gestão Estratégica - 
Conceitos e Prática
Autores: Fernando Ribeiro Serra, Manuel 
Portugal Ferreira, Maria Candida Torres e 
Alexandre Pavan Torres
Editora: Lidel
ISBN: 978-972-757-606-7
Páginas: 448

Com uma escrita simples e prática, os autores 
do livro Gestão estratégica - conceitos e práticas 
mostram na obra como as empresas devem pensar 
estrategicamente a sua organização e como gerir 
melhor os negócios, maximizando os resultados. 
Porém, para isso, os autores acreditam ser necessário 
compreender o que é estratégia, do ambiente externo e 
interno, e seus diversos níveis – de negócio, funcional, 
corporativa e internacional, além de compreender 
sua implementação e controle. A obra apresenta os 
conceitos e a prática da gestão estratégica através de 
um texto adequado à realidade brasileira, com diversos 
exemplos práticos e cases nacionais.
Título: Marketing para empreendedores e Pequenas 
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DVDs

Empresas

Autores: Manuel Portugal Ferreira, Nuno Reis e Fernando Ribeiro 
Serra
Editora: Lidel
ISBN: 978-972-757-589-3  
Páginas: 400

O livro Marketing para Empreendedores e Pequenas Empresas é 
um manual prático para pequenas e médias empresas, que tem 
como objetivo ajudá-las a criar capacidade de pensar, planejar, 
gerir e atuar no mercado atual. 
Para isso, os autores afi rmam ser fundamental: compreender 
o mercado, entender as ferramentas de marketing e pensar o 
marketing desde o projeto da empresa, independentemente da 
área de atividade. Assim, o livro traz diversos cases na apresentação dos conceitos, 
dicas de ferramentas para ajudar a empresa na empreitada ao sucesso e um teste ao 
fi nal dos capítulos.

Título: 5 Motivos que 
levam as empresas 
ao fracasso
Autor: Luiz Marins
Produtora: Dtcom 
Distribuição: Commit 
(www.commit.com.br)
Duração: 20 minutos

No DVD 5 Motivos 
que levam as empresas ao fracasso, 
Marins comenta o livro “Como caem os 
poderosos” (How the Mighty Fall), de 
Jim Collins, e mostra que a queda das 
empresas tidas como “imbatíveis” tem 
início bem antes de os sinais externos 
serem percebidos. 
Para o autor, essa “derrota empresarial” 
acontece em cinco estágios, quase 
sempre consecutivos: a soberba e a 
arrogância; querer sempre mais de 
forma indisciplinada; negação de risco e 
perigo; desespero pela salvação; 
e rendição.

Marins explica que para reverter essa 
queda é necessário atenção e acabar 
com a arrogância logo que ela aparece 
na empresa.

Título: Como aumentar a motivação de 
compra de seus clientes
Autor: André Tadeu
Produtora: Dtcom 
Distribuição: Commit (www.commit.
com.br)
Duração: 12 minutos

No DVD Como aumentar a motivação 
de compra de seus clientes, é possível 
perceber o que acontece na cabeça 
dos clientes no momento da decisão 
de compra e como motivá-los. André 
Tadeu mostra como observar os sinais 
do consumidor e solucionar o que for 
necessário na hora da compra para que 
ela seja efetuada.
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O que você 
precisa agora?

www.freeshoppdv.com.br
Acesse o único portal exclusivo 
de merchandising no ponto de venda.

Está em busca de soluções e novidades para destacar sua 
marca no ponto de venda? O site do Free Shop apresenta cerca 
de 1.500 produtos e serviços distribuídos em 150 categorias.

Com apenas um clique, você economiza tempo, realiza 
cotações e entra em contato com soluções diferenciadas 
para suas campanhas e ações promocionais. O portal oferece 
uma exclusiva área personalizada para você acompanhar seus 
orçamentos e pedidos, além de um fácil sistema de busca 
(por palavra-chave, anunciante, produto ou região), novidades 
do setor, lançamentos, ofertas, notícias atualizadas, 
calendário comemorativo, eventos em destaque, entre outras 
diversas vantagens.

Conheça também: 
www.freeshopbrindes.com.br
O principal portal de brindes e produtos promocionais do país, 
com mais de 40 mil itens.

www.freeshopeventos.com.br
Apresenta ferramentas exclusivas para auxiliar no  planejamento, 
organização e acompanhamento de qualquer tipo de evento.

www.freeshopembalagens.com.br
Guia eletrônico com os principais fornecedores de embalagens 
promocionais, caixas, sacolas, latas, fi tas e tubos.

www.freeshoppresentes.com.br
O mais novo site do Free Shop apresenta diversas alternativas 
de presentes para o mercado corporativo.

www.brazilpromotion.com.br
Site ofi cial da Brazil Promotion, maior feira de marketing promocional do 
país. 


