
A equipe de criação da
Ogilvy & Mather anuncia

a chegada de novos profissionais
de Arte: André Mezzomo, Diego
Maciel Barboza, Guilherme
Possobon, Luis Gatti e Rodrigo
Nakaza. André veio da Escala e
trabalhou com contas como a da
Grendene. Diego é ex-Moma e tem
passagens pela Ponte Estratégia.
Guilherme estava na DCS e
trabalhou com a Lojas Renner.
Luis, por sua vez, é ex-Publicis
e criou para a Telecine. Rodrigo,
que estava na Y&R, criou para
Colgate, LG, Goodyear e Danone.

●

A Candide Brinquedos — de-
tentora de marcas como Bar-
bie, Ferrari, Xuxa e Batman,
entre tantos outros sucessos
entre o público infantil — esco-
lheu a Enken para desenvol-
ver sua estratégia online. A
agência recém contratada tem
como objetivo abrir um canal
de comunicação direto com o
consumidor.

Para isso, decidiu lançar sites
da “Garagem S.A”e do “H-18”,
os carrinhos de controle remo-
to e os helicópteros radiocontro-
lados da Candide. Por esses ca-
nais, os jovens poderão intera-
gir com jogos e acompanhar as
novidades das marcas.

De acordo com o diretor de
Planejamento e Mídia da Agên-
cia Enken, Paulo Schiavon, a
presença da Candide na inter-
net é essencial e ocorreu no tem-
po certo. “Hoje, não tem mais
como ignorar o marketing digi-
tal. É preciso ser visto neste am-
biente, onde todos estão conec-
tados”, diz Schiavon.

Além dos sites, a agência
também desenvolveu jogos in-
terativos, exclusivamente para
pais e filhos, na página oficial
da Candide no Facebook. “Es-
se canal de comunicação foi
criado para os pais, que muitas
vezes usam os filhos como des-
culpa para comprar um dos
brinquedos da marca”, afir-
mou o executivo.

O lançamento destas platafor-
mas foi pensado em cima do ca-

lendário do Dia das Crianças.
Mesmo assim, a ação de marke-
ting traçada envolverá pessoas
de todas as idades. “O filho po-
de chamar tanto o pai como um
amigo do colégio porque a nos-
sa ferramenta é um tipo de en-
tretenimento para todas as ida-
des”, afirma Schiavon.

Há oito anos no mercado, a
Agência Enken conta com
clientes de peso como a Gafisa
e Citizen. ■
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TorcedoréconvocadoacriarchargesdoBrasileirão

KibontrazNeymar
paraaçãodeTablito

R$7
milhões

Como será a ação para
a campanha contra o câncer
de mama?
Para este ano criamos uma
campanha de peso nas mídias
sociais, lançando o Facebook do
Santa Paula Rosa. A campanha
consiste em criar uma corrente
cada vezmaior em que umamulher
questiona e incentiva a outra
a fazer o seu exame preventivo,
por isso o slogan da campanha:
“Eu já fiz o meu exame! e você?”.
O intuito é que esta corrente
percorra o país e porque não o
mundo? Faremos um filme com
artistas, como o cantor Paulo
Ricardo e amodelo Ana Claudia
Michels, além de pessoas
comuns que irão formar
o laço símbolo da campanha,
como início desta corrente. A
campanha também está ancorada
no Twitter, que foi criado para
outras versões do evento.

Qual a importância
de trazer artistas para
este tipo de ação?
Os artistas foram convidados
no ano passado, pois possuem
alto poder de influência e nos
ajudaram a atingir um maior
número de pessoas. Neste ano,
eles quiseram participar
espontaneamente devido ao
grande sucesso do ano passado
e por terem visto o real valor
e importância da causa.

Vocês contaram com
a ajuda de alguma agência
de publicidade?
Não, a campanha foi toda
elaborada e desenvolvida pelo
Departamento de Marketing
do Hospital Santa Paula.

Qual a importância de criar
campanhas deste tipo nos dias
de hoje, em que as pessoas se
consideram bem esclarecidas?
É de extrema importância,
pois as informações hoje em dia
precisam ser validadas por
médicos especialistas no assunto.
Carolina Marcelino

NielyCosméticos investe
emmarketingdigital

HitdeNatal

foi o investimento da rede
Bob’s na campanha “Milk
Shake Bob´s”. A iniciativa inclui
material de ponto de venda e
filmes para televisão, além de
um aplicativo para o Facebook
chamado “Post Incompartilhável”.
Por meio dessa ferramenta, os
clientes concorrerão a 10 mil
milk shakes gratuitamente.

Escala idealizamascote
parasucodeuvadoBrasil

A Petrobras, patrocinadora
oficial do Campeonato Brasileiro,
lançou um aplicativo para
aquecer as brincadeiras entre
os torcedores. Desenvolvido pela
Agência Casa, o app Charges
do Brasileirão Petrobras está
disponível no Facebook e permite
que o torcedor monte a sua
própria charge commascotes
das Séries A e B previamente desenhados pelo cartunista paulista Junião.
Todomês a melhor charge será premiada. A expectativa da Petrobras é
chegar a 30mil charges criadas até o fim do campeonato, em dezembro.

Criada pela F.biz, a nova
campanha de Tablito, o picolé
mais vendido da Kibon,
traz o jogador Neymar como
protagonista. Os filmes destacam
o preço do produto por meio
do lema “o incrível R$ 3,50”.
A ação será na internet e em
programas de TV aberta.

Fotos: divulgação

Assistentes de arte
da equipe de criação
da Ogilvy & Mather

A Social Agency, empresa do
grupo E.life especializada em
ações de marketing on-line, foi
escolhida pela Niely Cosméticos
para desenvolver e gerenciar a
presença e o posicionamento da
marca nas redes sociais. A marca
é dona das linhas Cor&Ton,
Niely Gold e Permanente.

Gerente de marketing
do Hospital Santa Paula

O suco de uva 100% nacional
agora tem mascote: o Vavu.
O pássaro foi criado para renovar
a imagem do produto junto ao
público infantil. A idealização do
Vavu é da Escala e a criação do
vídeo de animação é da empresa
Dr. Smith. A iniciativa é do Ibravin.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

AcampanhadeNataldoBancoNacionalficoumarcadana
memória pela trilhasonoraefeztantosucessoqueganhou
váriosprêmios.Amúsica“Querovervocênãochorar,não
olharpratrás,nemsearrependerdoquefaz”foiusadapor
quatroanosconsecutivos.OjingleeradeEdisonBorges
deAbranteseaagênciaresponsávelfoiaMPM/RJ.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

LUIS, DIEGO,
ANDRÉ, RODRIGO
E GUILHERME

PARA LEMBRAR

...PAULA GALLO

Candide escolhenovataEnken
para ingressarnomundoon-line
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