
A Ogilvy & Mather anuncia
a chegada de um novo

profissional para a área de RTV.
Fabiano Beraldo, que já está
integrado a equipe, chega à
agência como diretor de RTV
e será responsável por toda
a área. Ex-DM9DDB, Fabiano
tem passagens pela Publicis,
e atuou como produtor
internacional da Margarida
Filmes. Procter&Gamble,
Coca-Cola, Ambev, Ford e
General Motors estão entre
os clientes para os quais
Fabiano Beraldo já trabalhou.

●

Como o sr. vê o trabalho das
marcas no mundo digital nos
dias de hoje? Elas sabem lidar
com o consumidor internauta?
As marcas têm um novo desafio
na era das mídias sociais.
O modelo tradicional de
promoção da marca através
de ofertas diretas não é mais
necessariamente bem recebido
pelos usuários, especialmente
o público mais jovens.
Nas redes sociais, a marca
deve tentar conversar com o
consumidor, gerando uma
relação de confiança e valor.
Inicialmente, esta conversa
não tem de necessariamente
estar relacionada com o produto
ou serviço atrelado à marca.
Forçar uma venda direta como
nas mídias tradicionais pode ter
um efeito reverso, gerando uma
percepção negativa para a marca.

Fale um pouco do trabalho
da MPP Interativa que
hoje atua como uma
agência digital full-service.
A MPP tem como missão planejar,
criar e desenvolver o canal digital
de uma empresa e sua marca.
Este processo envolve um
entendimento do negócio
e seus consumidores, a fim
de gerar retornos seja qual for
métrica de sucesso definida
como meta: vendas, audiência,
relacionamento, brand equity.
Para conquistar estes
desafios contamos com uma
equipe multidisciplinar.

Em qual momento a
internet passou a estar em
todos os lugares e espaços
para o consumidor?
A internet deixou de existir
somente na sua mesa de trabalho
ou casa. Com a proliferação
das redes 3G (e em breve 4G),
dos smartphones e tablets,
a web passou a ser quase parte
de nosso vestuário — está
literalmente no bolso. Com estas
tecnologias disponíveis qualquer
aplicação web naturalmente
se potencializa — redes sociais,
e-commerce, internet banking,
distribuição de conteúdo
digital — como notícia.
Carolina Marcelino

➤

A Frog foi a primeira agência di-
gital da América Latina a con-
quistar o Wommy Awards, im-
portante prêmio da publicida-
de online. Além disso, a agên-
cia, que está completando uma
década, tem grandes motivos
para comemorar. Em 2012, ela
assumiu a área de marketing di-
gital de Colorama e Maybelli-
ne, e as contas de Vichy e In-
néov, do grupo L’Oréal, Super-
gasbras e da casa de shows Bar-
ra Music. Sem divulgar o fatura-
mento, a Frog informa apenas
que isso deve representar um
salto de 50% na receita em rela-
ção ao ano passado.

“Nós fomos pioneiros no Bra-
sil a dedicar as atenções ao uni-
verso das redes sociais. Desen-
volvemos métodos que otimiza-
ram o trabalho e o dia a dia de
nossos clientes”, disse o diretor
de Estratégia e um dos sócios da
Frog, Roberto Cassano.

Provedora de inteligência e
soluções em mídias digitais,
com foco em pesquisa, campa-
nhas de marketing e tecnologia
para web, a agência desenvolve
um serviço analítico, estratégi-

co e de consultoria para empre-
sas dentro das redes sociais.

Para a Colorama, por exem-
plo, a Frog lançou a fanpage ofi-
cial da marca. Nela, há um simu-
lador de mistura de esmaltes pa-
ra entreter a consumidora.

Mas Cassano cita a campanha
da Multiplan como um dos
maiores cases da agência. Du-
rante a “Liquidação do Lápis
Vermelho”— evento em que os
shoppings do grupo entram si-
multaneamente em liquidação

— a Frog realizou ações com blo-
gueiros, investiu na mídia pela
rede Boo-box e em links patro-
cinados e ganhou o Prêmio Colu-
nistas por conta disso.

Para o próximo ano, a Frog
pretende se aproximar mais do
mercado esportivo. “Porém, a
grande novidade será o desen-
volvimento de produtos pró-
prios e soluções tecnológicas
autorais, como ferramentas e
softwares”, concluiu o diretor
de estratégia. ■

Lopes cria ferramentas de interação na rede

Pilão Senseo
apresenta novidades

EMPRESAS

A marca Pilão Senseo, sistema
de café mono-dose em sachês
do Café Pilão, apresenta o Clube
Senseo. O objetivo é se aproximar
do consumidor na internet. Para
isso, eles convidaram a socialite
Narcisa Tamborindeguy que
tomará café com personalidades
como Elke Maravilha e Mr. Catra.
A ação é assinada pela Talent.

Lynx assina ação
social da Antarctica

Deu a louca no Biro Biro

Bob’s lança lanche
em filme da NBS

A Lopes criou duas ferramentas
para ampliar as possibilidades
de interação com os internautas.
A primeira novidade é o botão
Comprei! no site da empresa,
que possibilita ao usuário
compartilhar a conquista da
aquisição de um imóvel em seu
mural no Facebook. A segunda
é o aplicativo Seja Meu Vizinho!,
na qual o cliente pode convidar
seus amigos da rede social para o acompanhar na escolha do imóvel.
A Lopes já conta com mais de 260 mil pessoas em sua página.

Sócio e diretor da MPP Interativa
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Novo diretor de RTV
da Ogilvy & Mather

A Antarctica lança o concurso
“Talentos do Samba” para
revelar o melhor samba de raiz
das comunidades cariocas. Feita
em parceria com a Lynx, agência
de consultoria socioambiental da
Holding Clube, a ação inaugura
a plataforma social da marca.
As inscrições podem ser feitas
pelo hotsite do concurso.

A NBS criou a campanha do
novo sanduíche Bob’s Picanha
Gourmet. O filme mostra,
em câmera lenta, os efeitos
incontroláveis que o lanche causa
em quem o degusta. A criação
é de Marcello Noronha, Renato
Jardim e Estevão Queiroga, com
direção de criação de Andre Lima.

Marcelo Kahn

A Coca-Cola promoveu a campanha
“Quem foi o Melhor?”, com a eleição de
brincadeira entre os ex-jogadores Biro Biro
e Maradona. A ação rendeu a promoção “Deu a louca
no Biro Biro”, que foi um sucesso. Com este case,
a JWT conquistou o Grand Prix no Wave e Ouro
no Effie, Clube de Criação de São Paulo e
Festival de Associação Brasileira de Propaganda.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

R$ 14,7
milhões

É o valor da cota de patrocínio
da Editora Globo, que lançou

o plano comercial para Copa do
Mundo e das Confederações.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FABIANO BERALDO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCELLO PÓVOA

Frog faz 10 anos e comemora
salto de 50%no faturamento
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Empresas, p. 27.




