
A produtora Vetor
Zero/Lobo reforça sua

equipe de Atendimento com
a contratação de Paula Saraiva.
Com 16 anos de experiência
no mercado, Paula atuava
anteriormente pela Fulano
Filmes. Na atual companhia,
a profissional irá atuar ao lado
de Márcia Guimarães, Roberta
Reigado, Camila Carrieri e Thais
Lopes, que integram o time
da produtora na área. Neste
ano a Vetor já criou filmes
para Danone, Vivo, Petrobras
e Speedy, entre outros.

Após completar um ano do acordo fir-
mado com a Fifa para ser patrocinado-
ra local da Copa do Mundo de Futebol
2014, a Liberty Seguros dá hoje o pon-
tapé inicial na estratégia de comuni-
cação e marketing para aliar a marca
ao evento esportivo. Com investi-
mento de R$ 17 milhões, a ação
abrangerá campanha publicitária,
promoção de incentivo junto a corre-
tores, comunicação interna e inicia-
tivas de responsabilidade social
voltada para a mobilidade urba-
na de todas as doze cidades se-
des do Mundial de futebol.

“Esse é o primeiro gran-
de patrocínio esportivo da
empresa e visa o desen-
volvimento da marca
no país”, afirma Adria-
na Gomes, diretora de
Marketing da Liberty.
Na parte de mídia, a
campanha terá filmes para
TVs aberta e fechada, anúncios
em revista e ações na internet,
sempre com a assinatura “Segura-
dora Oficial da Copa do Mundo
da Fifa de 2014”.

“Essa será a Copa das redes sociais. Vamos
destinar 23% do investimento total em pu-
blicidade para as iniciativas na internet”,
diz Adriana, ao comentar que a média do
mercado “é de 8% a 10% da verba” para
o meio digital. Para reforçar a comunica-
ção, a empresa terá como garoto-propa-
ganda o ex-jogador Cafú, pentacam-
peão mundial com a seleção brasileira.
As agências responsáveis pelo desenvol-

vimento da ação foram Grupo Rai
(offline), CuboCC (online) e o Octa-

gon (marketing esportivo).
Até 2014, a Liberty pretende

aumentar a venda de seus pro-
dutos com ações de incenti-

vo com os cerca de 1.600
corretores que atuam

com a companhia. Os
profissionais que tive-

rem os melhores re-
sultados em núme-

ro e diversificação
de vendas irão
assistir a jogos
das Eliminató-
rias sul-america-
nas e europeias es-

te ano, da Copa das
Confederações em

2013, e da Copa do
Mundo em 2014. ■

●

MasterCardfazconcursoculturalnoFacebook

Continental retorna
àmídiadecaranova

➤

Para celebrar o Dia das Mães, a
MasterCard lança um concurso
cultural através do Facebook que
premiará o vencedor com um
colar da joalheria Vivara, além
de distribuir kits da rede L’acqua
Di Fiori. Através de um aplicativo
criado para a iniciativa, os
usuários poderão postar uma foto
e escrever uma frase dizendo os
motivos de sua mãe “não ter
preço”, slogan das ações da companhia. O concurso será realizado até
o próximo domingo, dia 13, e foi desenvolvida pela agência WMcCann.

Após três anos, a linha branca
Continental volta a investir
em publicidade para divulgar o
conceito de renovação da marca,
que pertence ao grupo Mabe.
Criada pela Fischer&Friends,
a ação terá três filmes para TV
com a assinatura “Continental.
Confiança para você renovar”.

JJ+

SporTVdivulgacobertura
doUEFAEuro2012

1 milhão
é o número de compartilhamento
alcançado pelo vídeo “Obrigado,
Mãe”, da P&G na internet. Dirigido
por Alejandro Gonzáles Iñarritu
para a campanha global da
Wieden+Kennedy, o filme foi
veiculado apenas duas vezes na
TV aberta e foi trending topics
no Twitter Brasil. Já no Youtube,
foram quase 414 mil exibições.

GalinhaazuldaMaggi fezKnorrcomerpoeira

GAD’Branding fecha
parceriacomLippincott

Reprodução

“Caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul.” O bordão
criado pela agência Norton para a marca da Nestlé fez
muito sucesso entre o final da década de 1980 e início
dos anos 1990. A simpática galinha azul ajudou a
Maggi a liderar o mercado, rebaixando a Knorr para
a vice-liderança, após 26 anos. A fatia de mercado
da marca passou de 40% para 60%, e um brinquedo
de uma galinha que botava ovos fez muito sucesso
com a criançada. O filme que apresentou a
garota-propaganda foi estrelado pelo ator Lima Duarte.

O SporTV divulga a cobertura do
UEFA Euro 2012, campeonato de
futebol europeu, durante o jogo
entre Brasil x Dinamarca, no dia
26, na Alemanha. O canal terá
seis veiculações de 30 segundos
nas placas de LED no entorno
do gramado com a inscrição
“UEFA Euro 2012 é no SporTV”.

A consultoria brasileira GAD’
Branding e a americana
Lippincott fecharam aliança no
segmento de branding para formar
a GAD’Lippincott. O acordo
dá projeção internacional à
GAD’Branding e abre espaço para
a empresa americana no país.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Nova profissional da equipe de
atendimento da Vetor Zero/Lobo

Murillo Constantino

Mônica na
Av.Paulista

Vingador e
com dinheiroNO MUNDO DIGITAL

A Avenida Paulista pode abrigar
o Museu da Turma da Mônica. O
casarão da família Franco de Me-
llo, construção mais antiga na
avenida, deve abrigar o acervo
que inclui centenas de desenhos
deMauricio de Sousa, 15 escultu-
ras e 100 pinturas. O projeto, de
R$ 100 milhões depende de patro-
cinadores para sair do papel e Jac-
queline Mouradian, curadora da
Maurício de Sousa Produções tra-
balha na iniciativa. ■

A Hasbro deverá faturar US$ 400
milhões com a venda de brin-
quedos baseados no arrasa-
quarteirão “Os Vingadores”,
lançado no mês passado. De
acordo com estimativas do mer-
cado, o filme deverá elevar “em
vários pontos percentuais” o fa-
turamento de licenciamento da
Marvel, divisão da Disney. No
ano passado, os produtos com
personagens da Marvel rende-
ram US$ 6 bilhões. ■

Oamoràfrutas
e legumes

VAIVÉM

PAULA SARAIVA

PARA LEMBRAR

Para manter uma vida saudável
você deve comer pelo menos cin-
co porções de frutas e legumes
por dia. A dica não é de nehum
especialista em nutrição. Ao con-
trário. Faz parte de uma campa-
nha animada veiculada pelo
McDonald´s na França que, des-
de meados dos anos 90, vem mo-
dificando o cardápio de suas lo-
jas com uma grande pitada de
“saudabilidade”. Será que a cam-
panha chega logo aqui? ■

Liberty Seguros investeR$ 17mi
para aliarmarca à Copa 2014
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




