
Com experiência em

projetos focados em social

media, a jornalista Andreza

Tibana acaba de ser anunciada

como a nova coordenadora de

Inteligência Digital da Bluebox.

Após assumir o cargo, Andreza

terá como principal objetivo

a coordenação de demandas

digitais da agência (websites,

hotsites, landing pages,

mídia on-line, redes sociais,

e-mailmarketing), envolvendo

aspectos técnicos, de

gerenciamento de resultados

e de geração de conteúdo.

●

Como está o varejo brasileiro
comparado com o mundial?
Em diversos segmentos do

varejo, como, por exemplo,

supermercados, o que se

faz hoje no Brasil está alinhado

com as melhores práticas globais.

Em outros casos, o Brasil

tem gerado benchmarks para

o mundo, como nos serviços

financeiros operados pelo

varejo ou na integração vertical.

Já em alguns casos, a polarização

existente, por conta de

alguma informalidade, não

tem contribuído para seu

desenvolvimento.

Quanto ao varejo virtual,
ainda é um campo a ser
desbravado com mais
afinco?
O varejo digital é um dos mais

importantes elementos de

transformação do mercado, não

apenas por conta do crescimento

das vendas pela internet, mas

também, e principalmente,

pelo poder que ele coloca nas

mãos dos consumidores ao

facilitar o relacionamento,

permitir comparação de preços,

marcas, produtos e lojas.

Ele estimula ainda a troca

de experiências e informações

entre consumidores.

O uso de marcas próprias
é uma realidade válida?
É uma tendência irreversível em

todos os setores e envolvendo

não só produtos, mas também

serviços oferecidos pelo varejo.

Vamos lembrar que, entre os

maiores operadores de moda

e confecção no Brasil, a marca

própria é absolutamente

predominante.

As redes nacionais tendem
a se internacionalizar?
Com respeito às redes nacionais,

o momento tem sido mais de

aproveitar o crescimento do

consumo das famílias no Brasil

para expandir dentro da nova

realidade geoeconômica. Num

momento futuro poderemos ter

a expansão para outros países,

que seria desejável para abrir

mais espaço para marcas

e produtos brasileiros. C.M.
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Patrocinadora oficial do Lollapa-
looza, a Hertz preparou uma sé-
rie de ativações da marca duran-
te o evento, que acontece ao
mesmo tempo do relançamento
da Hertz no Brasil. A empresa
quer ampliar sua base de clien-
tes no mercado nacional e está
apostando no público jovem
que viaja e é engajado no cená-
rio cultural mundial.

Durante o evento, a Hertz
realizará uma ação exclusiva pa-
ra o público do festival: promo-
toras percorrerão todo o local,
distribuindo folders com 15%
de desconto na locação de veí-
culos de diversas categorias. A
empresa também receberá con-
vidados durante os três dias do
festival em um lounge de 25 me-
tros quadrados dentro do even-
to. A DM9 assina a criação e a
produção de todas as ações de
ativação da marca no evento.

A iniciativa integra o grande
plano de expansão da Hertz no
Brasil, com a introdução de no-
vos serviços e parcerias. “O
grande propósito da Hertz é di-
fundir o hábito da locação de
veículos e terceirização de fro-

ta, seja para lazer ou negócios,
como parte integrante da expe-
riência de viagem. O patrocí-
nio ao evento, que também pro-
move bandas e novos talentos
nacionais, é uma aposta no pú-
blico jovem, principalmente
na faixa dos 20 a 35 anos, que
viaja com frequência e que é
engajado no cenário cultural
mundial”, afirmou o diretor de
marketing da Hertz no Brasil,
John Salagaj.

Fundada em 1918, nos Esta-

dos Unidos, a Hertz Rent a Car
possui hoje mais de 130 lojas
nas principais cidades e aeropor-
tos do Brasil.

O Lollapalooza 2013 acontece
nos dias 29,30 e 31 de março no
Jockey Club de São Paulo e espe-
ra receber mais de 200 mil pes-
soas. Entre os shows estão: Van-
guart, The Killers, Queens Of
The Stone Age, Pearl Jam e Pla-
net Hemp. O festival, realizado
desde 199, terá a sua segunda
edição no país. ■

United Airlines lança aplicativo para Windows

Semp Toshiba se
aproxima de cliente

EMPRESAS

A Semp Toshiba montou um

stand no Shopping Morumbi para

expor os dock station da STi e

Toshiba. No local, o público pode

conhecer a funcionalidade dos

itens e tirar dúvidas com

promotores. A ação, que vai

até dia 05 abril, faz parte da

estratégia da empresa de ter

contato direto com o consumidor.

Caminhão da Etti
circula por São Paulo

Doril faz sucesso com slogan

WMcCann tem novo
filme para a TIM

A United Airlines lançou um

aplicativo para os usuários do

Windows Phone 8, que coloca as

informações importantes sobre a

viagem ao seu alcance. Com o

aplicativo, os clientes podem fazer

reservas na United — incluindo

viagens recompensa — check-in

para voos, acessar cartões de

embarque, monitorar detalhes

de status de voo e ter acesso a

contas MileagePlus de passageiro frequente. O aplicativo para Windows

Phone 8 da United está disponível na loja do Windows Phone.
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Até o dia 2 de maio, um caminhão

itinerante, personalizado de Etti e

Salsaretti, vai circular pela cidade

de São Paulo para divulgar a

promoção “Paixão pelo Sabor”.

A primeira ação promocional das

marcas da Bunge Brasil entregará

três carros Zero Km, uma cozinha

completa, produtos das marcas

e muitos outros prêmios.

“É bom, mas não é Infinity”.

Esse é o mote da nova campanha

da TIM para o seu plano pré-pago.

Composta por dois filmes:

“Casal” e “Pedalada”, a ação —

criada pela agência WMcCann —

destaca, por meio de situações

divertidas, as vantagens

de ser um cliente Infinity.

O slogan “Tomou Doril, a dor sumiu” acompanha a
marca desde 1993. O primeiro filme foi protagonizado
pela atriz Claudia Mello. Ela saía de uma farmácia e
falava para a câmera: “Olha, agora mesmo eu estava
com uma dor de cabeça horrível. Tomei Doril,
a dor sumiu”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

3 mil
Foi o número de balões

vermelhos com vale presentes

que a Claro distribuiu nas

ruas de Porto Alegre em

comemoração ao aniversário

de 241 anos da cidade.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

ANDREZA TIBANA

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCOS GOUVEA DE SOUZA

Hertz patrocina Lollapalooza
e prepara uma série de ações
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