
Anunciantes Vivo estreou, na semana passada, filme "1284" com o atleta do século; estratégia é aumentar visibilidade da marca

Pele faz jogo "histórico" na internet
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AVivo, maior operadora de te-
lefonia móvel no País, está

tentando "colar" sua imagem no
maior jogador de futebol de todos
os tempos para aumentar sua vi-
sibilidade nesta Copa do Mundo.
Uma das patrocinadoras da Se-
leção Brasileira, a Vivo investiu
em uma megaprodução com Pele,
criada pela Y&R e produzida pela
O2.

Outra novidade da operadora
é que para este mundial a marca
não fará comunicação institucio-
nal na TV, suas ações serão foca-
das em internet e mobile. O pró-
prio filme "1284" com Pele está
hospedado no portal da operado-
ra www.euvivoaselecao.com.br,
desenvolvido pela Y&R e Energy.
O filme é uma grande ação de
oportunidade entre Vivo e Pele.

O filme "1284" mostra Pele,
que está com 70 anos, de volta aos Pele (à dlr.) cumprimenta Roberto Lima, presidente da Vivo, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira

gramados e fazendo o seu gol de
número "1284" em um jogo entre
a Seleção Brasileira e a Argenti-
na. Segundo Pele, que marcou
1283 gols durante sua carreira, a
partida era um antigo sonho seu.
"Na época em que eu jogava na
Seleção Brasileira, poucos gols e
jogadas foram registrados porque
não havia tecnologia para isso",
disse Pele.

Para realizar o filme de 7 mi-
nutos - que também terá versões
mais curtas - a Y&R e a O2 leva-
ram dois dias para finalizar as fil-
magens no Estádio do Morumbi,
em São Paulo, com 500 pessoas
no elenco. Principal plataforma
de comunicação da Vivo na Co-
pa do Mundo, o portal Eu Vivo a
Seleção tem hoje mais de 170 mil
participantes cadastrados e já re-
cebeu 2,5 milhões de visitantes.
A Newcontent é a produtora de
conteúdo.

A expectativa da Vivo é de
que o filme com Pele ultrapasse
a marca de 10 milhões de page

views. "O Pele é uma figura mun-
dial, esse filme tem capacidade de
envolver muita gente", afirmou
Hugo Janeba, vp de marketing
e inovação da Vivo. A Vivo tam-
bém patrocina o Museu Pele em
Santos (SP). A empresa anunciou
investimento de R$ 40 milhões
em comunicação para a Copa do
Mundo.

"Durante a Copa, a Vivo esta-
rá 100% focada na internet e no
celular. Essa é uma aposta nas
redes sociais, na força da web
2.0. Isso não significa que não
vamos mais investir em TV. Mas
neste momento, a marca acredita
em outros meios que estão aí pa-
ra torcer pela Seleção", explicou
Cristina Duelos, diretora de ima-
gem e comunicação da Vivo.

"O investimento da Vivo em
web e mobile é consistente, isso
não é modinha, não vai passar.
Essa comunicação com a partici-
pação das pessoas não tem volta,
é uma mudança de hábito e com-
portamento", completou Janeba.

O filme é uma grande ação de oportunidade entre Vivo e Pele, e mostra o Rei de volta aos gramados; superprodução com 500 pessoas no elenco está batendo recorde de pageviews
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