
A partir dessa semana,
Fabrizio Bini assume como

diretor financeiro (CFO) da
McCannWorldgroup para América
Latina e Caribe. Na nova função,
ele supervisionará as operações
financeiras das agências
McCann Erickson, Momentum,
MRM e McCann Healthcare
em 20 países e 27 cidades
da região. Com passagens
pela Publicis, Havas Group e
Advertmind Argentina, Bini se
reportará diretamente a Luca
Lindner, presidente da McCann
Worldgroup na América Latina.
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Duffpõetextodoconsumidornorótulodamarca

MRMWorldwide foca
tecnologiaparamídia

➤

“Teatrinho”marcoufilmeparaOmonosanos70

O que levou a Netshoes
a patrocinar a Meia
Maratona de São Paulo?
Por ser um dos principais players
do mercado esportivo temos
a missão de desenvolver os
esportes no país. Realizamos
patrocínios a eventos, times
de futebol e basquete, e essa
corrida vem coroar nossas ações,
em que teremos o naming rights
(direito de nome) da prova.

Que ações serão realizadas?
Vamos disponibilizar um chip
para os corredores, que ao passar
por certos pontos vai tirar uma
foto da pessoa. A imagem terá
publicação direta no Facebook.
São esperados 7,5 mil
participantes e queremos atingir
metade desse público com a ação.
Esse tipo de iniciativa casa com
o nosso perfil pois temos o DNA
digital, em que a empresa é 100%
dentro da internet. E segundo
dados da consultoria comScore,
somos o maior anunciante da
internet brasileira com 2,5
bilhões de impressões online no
ano passado atingindo um total
de 38,4 milhões de pessoas.

Como o running está
integrado à estratégia de
comunicação da Netshoes?
Brincamos que temos o espírito
de servir quando o assunto
é esporte. Começamos com
o futebol e temos ampliado
isso ao longo dos anos.
Em 2011, patrocinamos 11 provas
de corrida e esse ano serão
13 no total, todas no eixo RJ-SP.

A companhia tem ampliado
sua estratégia junto
ao esporte? Quais as
novidades para esse ano?
Além do futebol, temos tido
uma participação cada vez mais
forte em outras modalidades,
como o running, MMA e basquete.
A partir desse ano, vamos
investir em mais cinco categorias.
E sempre usando um mix
variado de ferramentas, que vão
desde ações online e patrocínio
em eventos até exposição
da marca em uniformes.

“O seu texto na garrafa”. Esse é o
título da ação realizada pela Duff
Brasil que colocará um texto de
um dos apreciadores da cerveja
no rótulo da marca. Por meio do
Facebook, do Twitter ou pelo site
da empresa, os consumidores
poderão inscrever as frases que
gostariam de ver na embalagem
da Duff brasileira. A iniciativa
ocorre até o dia 23 e três jurados
escolherão o melhor texto com base em criatividade, originalidade,
ineditismo, afinidade com a marca e adequação ao tema e regulamento.

Especializada nos segmentos
de marketing digital, direto
e relacionamento, a MRM
Worldwide reestrutura sua
atuação no país com o intuito
de fortalecer as atividades em
digital. A agência passa a se
apresentar como uma empresa
de tecnologia de marketing.

Timinvesteemmarketing
paraosetorcorporativo

10%
é o aumento de vendas esperado
pela rede de fast-food KFC com
o lançamento da linha de tortillas
I-Twist, que chega nos sabores
Tropical, Picante e Cheddar.
A lanchonete estreia campanha
para divulgar o cardápio que
terá ações nos pontos-de-venda
e nas redes soicias, além de
peças de mobiliário urbano.

SKYpatrocinaráeventos
daXYZePlanmusic

Novo diretor financeiro para AL
e Caribe da McCann Worldgroup

O novo plano de telecomunicação
voltado para grandes empresas
é foco da campanha lançada pela
Tim/Intelig essa semana. Criada
pela WMcCann e com veiculação
até o final do ano, a ação abrange
anúncios na mídia impressa que
citam valores como inovação,
economia e simplicidade.

Diretor de Marketing da Netshoes
Fotos: divulgação

A SKY assina hoje um contrato
de parceria com as empresas
de entretenimento XYZ,
do Grupo ABC, e Planmusic,
do Grupo Traffic. Com o acordo,
a operadora patrocinará todos
os eventos realizados ao longo
do ano pelas duas companhias.

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

DesenvolvidopelaagênciaLintasparadarumapelo
maisemocional àmarcaOmo,em1972,o filme
“Teatrinho” fez sucessoaocolocardiversascrianças
emumacenadeteatropara falardosbenefíciosdosabão
empóOmoTotal.Comaassinatura“Omo.Dábrilhoà
brancura”,ocomercial comparava roupas lavadascom
sabãoempedraeempó.Oroteirodapeça foi escritopor
AdalbertoD’Alamberteacenaocorria emumteatro
deescolacomcriançasqueaparentavamterentre
5e6anoscomoprotagonistas.AmarcaOmopertencia
naépocaàGessyLever (atualUnilever) ecomeçou
aseratendidapelaLintasno finaldosanos 1960 tendo
permanecidonacarteiradaagênciapormaisde30anos.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FABRIZIO BINI

PARA LEMBRAR

...RONI CUNHA BUENO

Animação em horário nobre
marca nova fase da Vivo no país

Editora: Eliane Sobral criatividade@brasileconomico.com.br

CRIATIVIDADE & MÍDIA

Uma animação de um minuto
apresentará para todo o país no
domingo o novo posicionamen-
to damarca Vivo. O filme, estre-
lado por tipos regionais, como
gêmeas gaúchas, um baiano e
uma dona de casa, será exibido
pela primeira vez no primeiro
intervalo do Fantástico. “Va-
mosmostrar que amarca émais
serviços”, diz Christian Gebara,
diretor de Estratégia, Marca e
Novos Negócios da Vivo.
Em 2011, a empresa começou

a ampliar atuação fora de São
Paulo além do celular, como te-
lefone fixo pela da rede móvel,
hoje à venda em 140 cidades de
oito estados. A campanha apre-
sentará esses serviços sob a
marca Vivo, comprada pela Te-
lefônica em julho de 2010. A
ação nacional, da agência Áfri-
ca, engloba versões mais curtas
da animação produzida pelo es-
túdio Vetor Zero; anúncios em
revistas nacionais e estratégias
regionais. O primeiro passo no
reposicionamento foi uma cam-

panha informativa lançada em
3 de abril só em São Paulo - úni-
co estado onde a marca Telefô-
nica era usada comercialmen-
te. Ela dará lugar à marca Vivo
a partir de domingo, com a
substituição de fachadas de 131
lojas da Telefônica e 15 mil car-
ros de serviço que terão o novo
visual na segunda-feira.
O Speedy será rebatizado co-

moVivo Speedy, o telefone fixo
como Vivo Fixo e a TV paga da

TVA comoVivo TV.O logo daVi-
vo passará a ser 3D.
A mudança foi planejada por

18 meses, com investimentos
de R$ 120 milhões.Por hora, os
serviços serão cobrados em fatu-
ras separadas.
“Elas terão aparência seme-

lhante,mas ainda estamos anali-
sando se o cliente prefere a fatu-
ra única, porquemuitos têm ser-
viços com datas de vencimento
diferentes”, diz Gebara. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 28




