
A Conspiração contratou

dois profissionais para o

núcleo de produção audiovisual

voltado para internet e novas

mídias, a Conspiração Concept.

Mario Raposo e Pedro Levier

ficam responsáveis pelo

conteúdo do movimento

#RioEuTeAmo. O publicitário

Mário Raposo, pós-graduado em

Marketing e Gestão Comercial,

será o gerente de projeto.

Com experiência no mercado

de publicidade, em agências

como W/McCann, Pedro Lavier

será o head de criação.

●

Como funcionam as
ferramentas de ativação
e mensuração em campanhas
de mídias sociais?
A plataforma coleta todo tipo

de conversa nas mídias sociais

em tempo real, armazena as

informações com segurança

e permite sua análise em uma

interface simples e intuitiva.

Do diagnóstico da saúde da

marca ao atendimento, do

relacionamento à gestão de

crises, da identificação de

influenciadores à mensuração

de resultados de campanhas, o

Scup é uma solução obrigatória

para o mundo digital.

Que tipo de dificuldades os
clientes relatam a vocês?
Faltam informações na web?
Eu vejo duas dificuldades

principais. A primeira tem a ver

com a transição de um modelo de

trabalho tradicional

e cristalizado para um novo jeito

de fazer negócio e se relacionar

com os consumidores.

As mídias sociais trouxeram

um novo arranjo de forças na

sociedade, e o poder passou

para as mãos do coletivo. Como

lidar com isso? Todos estamos

aprendendo ainda, na base da

tentativa e erro. Em segundo

lugar, o conhecimento sobre as

mídias sociais está espalhado

pela web, ele não está

consolidado. Isso torna a vida

do profissional de mídias sociais

complicada. A boa notícia é

que já existem iniciativas para

enfrentar esse desafio.

Como surgiu a ideia
do Scup de fazer conteúdo
próprio e não apenas
vender a plataforma?
Nos últimos anos, percebemos

duas situações distintas. De

um lado, a falta de capacitação

dos profissionais que trabalham

na área. De outro, excelentes

experiências ainda restritas a

algumas empresas. Diante disso,

decidimos atuar em diferentes

frentes para promover a

formação de quem trabalha com

mídias sociais — e com a nossa

plataforma, especificamente.

Carolina Marcelino

➤

Com sede no Rio de Janeiro, a
Global Marketing e Eventos pre-
para novidades para o ano que
vem. A agência, responsável por
alguns dos camarotes do Carna-
val carioca, vai estar também no
famoso Réveillon da cidade.

De acordo com o sócio da Glo-
bal, Carlos Xavier (à esq.), já foi
fechada uma parceria com os or-
ganizadores do evento para um
camarote na Praia de Copacaba-
na. “Nós estamos empolgados
com essa novidade. Vamos ex-
pandir cada vez mais a nossa
atuação”, disse Xavier.

Com foco no público coopora-
tivo, a agência tem contrato
com empresas como Nissan,
Suez, Tractebel, Gas Fenosa e
Huawei. O outro sócio da em-
presa, Alexis de Vaulx (à dir.),
trabalha com Carnaval há 18
anos. “Ele foi um dos responsá-
veis pelo samba enredo da Gran-
de Rio em 2009. Foi aí que come-
çamos a conversar sobre ter o
nosso próprio negócio neste ra-
mo tão lucrativo”, contou Car-
los, com experiência de cinco
anos na data.

Além disso, com apenas qua-

tro anos no mercado, a Global
Marketing faturou R$ 5 mi-
lhões em 2011. “Esperamos ba-
ter os R$ 6 milhões em 2012”,
contou Xavier. “Acredito que es-
ses eventos são um ótimo mo-
mento para se fazer relaciona-
mento”, declarou.

Para ele, o Carnaval é o princi-
pal evento mundial quando o as-
sunto é marketing. “O Carnaval
é o melhor produto para comer-
cializar. Entre uma escola e outra

há um intervalo de 30 minutos.
Nesse período, as pessoas conver-
sam, fecham negócios, trocam
cartões. Já nas Olimpíadas ou na
Copa do Mundo, você não vê is-
so”, acrescentou o sócio.

Dentro do camarote, a Global
oferece serviços como reflexolo-
gia, spa, entre outras ativida-
des. “Não concorremos com ca-
marotes de nomes famosos,
pois o nosso público é outro”,
afirmou Xavier. ■

Bunge Brasil reformula plataforma on-line

Globoesporte registra
recorde no Mundial

EMPRESAS

A cobertura do Mundial de Clubes

rendeu ao site Globoesporte.com

o recorde de audiência em 2012.

A transmissão em tempo real da

semi-final do campeonato,

disputada entre Corinthians x Al

Ahly e realizada na manhã de

uma quarta-feira, dia 12 de

dezembro contou com 1,6 milhão

de visitas, maior número do ano.

Palmirinha estrela
especial de ano novo

Anúncio no tecido

TNT vai transmitir
Oscar dos games

A Bunge Brasil apresenta

novidades em toda sua

plataforma web, que inclui portal

institucional e sites das marcas

de alimentos da empresa.

Os internautas poderão

compartilhar todo o conteúdo

nas principais redes sociais, como

Twitter, Google+ e Facebook.

O site ganhou novas áreas, como

Carreiras e Sala de Imprensa.

Além disso, é possível identificar a localização e a atuação

de todas as unidades Bunge em um mapa interativo.

Community Manager e Head de

Comunicação e Conteúdo do Scup

Luciana Carneiro

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novos responsáveis pela

Conspiração Concept

O canal a cabo Bem Simples,

especializado em programas de

utilidades domésticas, preparou

uma “maratona” para a

passagem do ano. A partir das 22

horas do dia 31 até o dia seguinte,

o canal vai exibir apenas o

programa apresentado por

Palmirinha Onofre, maior estrela

da programação do canal.

Acostumado à exibição de

prêmios da TV e do cinema, o

canal a TNT transmitirá o 10º

Video Game Awards, maior

premiação para desenvolvedores

de jogos eletrônicos. O prêmio,

apresentado pelo ator Samuel L.

Jackson, vai ao ar em 3 de

janeiro.

Fotos: divulgação

Dois anúncios da Coquel, impressos em tecido,
foram colados entre as páginas das revistas Caras
e Nova que circularam em 2006. A ideia da agência
Loducca foi promover uma ação inovadora que
proporcionasse experiências diferentes mesmo em
mídias tradicionais, como a velha revista.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 24,6 bi
Foi o total investido em

publicidade nos meios de

comunicação no Brasil, entre os

meses de janeiro e outubro de

2012. Os dados são do Projeto

Inter-Meios.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

MARIO E PEDRO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ELISEU BARREIRA JUNIOR

Global organiza camarotes
para o Réveillon carioca
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