
A gestora administrativo-

financeira Silvana

Bica dos Santos é a nova

contratada da Escala. Formada

em administração de empresas

pela PUC-RS e com MBA

em Gestão Empresarial pela

Fundação Getulio Vargas,

a profissional possui

experiência de 14 anos na área

administrativa. Antes de integrar

a equipe da Escala, Silvana

contribuiu para a Agência E21,

Box1824 e Live e Talk. Durante

sete anos, ainda atuou com

clientes privados e públicos.

●

A FanClub conquistou a
conta da Gatorade e irá
participar do desenvolvimento
da plataforma de futebol
da marca. Qual é o
objetivo da agência?
O objetivo é potencializar o

posicionamento da marca, cuja

origem está intimamente ligada

ao esporte, usando o futebol

como ferramenta. Atualmente,

43 clubes brasileiros são

patrocinados pelo isotônico.

Com a nova parceria, a FanClub

desenvolverá uma série

de ativações nos jogos dos

campeonatos brasileiro e

estaduais, Copa Sulamericana,

Taça Libertadores da América

e outros campeonatos

internacionais, ainda em 2012.

A plataforma criada pela FanClub

evidenciará que a bebida é o

combustível para a prática do

esporte, por isso a escolha de

fazer as ativações em meio aos

jogadores. A marca quer estar

próxima do consumidor, mas no

momento oportuno do consumo

da bebida: a prática esportiva.

Como será a primeira ação?
A primeira ação será neste mês

no Japão, quando o Corinthians,

disputará o título do Mundial.

Gatorade preparou uma surpresa

para os jogadores e espalhou

duas cabines de vídeo pela

cidade de São Paulo para

que os torcedores do time

possam gravar depoimentos

em apoio aos jogadores.

Eles assistirão aos depoimentos

antes das partidas no Japão,

quando também assistirão

a um vídeo motivacional

que reúne testemunhos

de familiares e amigos.

Mas haverá alguma ação
dos jogadores para que
o público assista também?
Sim, com certeza. Além disso,

durante os jogos os jogadores

usarão squeezes de Gatorade

personalizados com o nome

e número de cada um deles.

A agência criou ainda uma

edição especial da embalagem,

timbrada com a marca

do time, para consumo dos

jogadores. Carolina Marcelino

➤

A produtora Cine vai expandir a
atuação no mercado. Depois de
18 anos produzindo comerciais,
a empresa entra na área de con-
teúdo. Os primeiros trabalhos
serão lançados em 2013 com a
estreia de um filme, baseado na
obra de Nelson Rodrigues, e de
uma minissérie. Sem revelar va-
lores de investimento, a compa-
nhia se prepara para brigar com
grandes agências como a O2 e a
Conspiração.

Segundo o sócio e produtor
executivo, Raul Doria, o filme
terá a sua estreia no meio do
ano que vem dando continuida-
de as comemorações do Cente-
nário do escritor. “O filme já foi
gravado e estamos na fase de fi-
nalização”, disse Doria. Para ele
a maior dificuldade deste novo
passo está sendo a viabilização
financeira do projeto.

O roteiro e a direção do longa
ficaram a cargo do sócio Clovis
Mello. Já o sócio Wal Tamagno fi-
cou responsável pelo Cinex. Es-
ta outra novidade da produtora
consiste na criação de uma área
de pós-produção e efeitos vi-
suais, que vai operar tanto nos

comerciais quando nos filmes
para cinema. “Estamos com
equipamentos de última gera-
ção e por enquanto vamos pe-
gar apenas demandas internas,
mas não excluímos a possibilida-
de de alugarmos o espaço”,
acrescentou Doria.

Com crescimento de 25% ao
ano, a Cine produz em média
cerca de 100 comerciais por
ano. Além disso, a produtora
atende as maiores agências de
propaganda do País, como a Al-

map, DPZ, Talent, Young & Ru-
bican, DM9 e DDB, entre ou-
tras. “Às vezes, o cliente muda
de agência, mas continua com
a gente”, contou o produtor
executivo.

Entre as grandes produções
da Cine estão todos os comer-
ciais da Havaianas, desde a épo-
ca em que a fabricante usava o
comediante Chico Anysio.
Além disso, a produtora é a res-
ponsável pelos filmes de Bau-
ducco e Cacau Show. ■

Schweppes cria app com receitas de drinques

Accor faz promoção
para a rede Novotel

EMPRESAS

A Novotel, rede do grupo Accor,

lança a partir de quarta-feira,

uma promoção para todos

seus hotéis na América Latina

por meio do “Foursquare”.

Ao hospedar-se em um dos

hotéis, o membro que fizer

seu “check-in” e apresentar

o seu celular na recepção, ganha

o segundo drink na unidade.

Coca-Cola expõe
garrafa temática

Estádio de latas

MD assina nova
campanha da Onodera

A Schweppes lançou um aplicativo

no Facebook com o objetivo de

animar as reuniões com amigos.

Nele, o usuário preenche uma

ficha com informações sobre

o evento, perfil das companhias,

clima e personalidade. Depois

disso, ele recebe uma playlist com

1 hora de músicas, além de receitas

de drinques Schweppes. Criada em

parceria com a DeepBeep, cada

setlist é gerada a partir da combinação desses elementos.

Já os drinques são de autoria da badalada mixologista Lara Jennings.

CEO da Holding Clube,

controladora da FanClub

Rodrigo Capote

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Gestora administrativo-financeira

da Escala

A Coca-Cola criou uma série de

garrafas temáticas com gravuras

das seis cidades-sede da Copa

das Confederações da Fifa 2013.

Os produtos estão expostos em

uma esteira, que reproduz a

linha de produção da marca de

bebidas, em um estande montado

pela empresa, no Palácio das

Convenções do Anhembi, em SP.

A MD Comunicação é a

responsável pela nova campanha

de Onodera que reúne clientes

para falarem sobre os benefícios

dos tratamentos da marca

no projeto Onoexperience.

A campanha será feita

em mídias impressas e em

sites até fevereiro de 2013.

Fotos: divulgação

A Heineken, patrocinadora oficial da Uefa Champions
League, resolveu fazer uma ação inusitada para
a final do campeonato entre Inter de Milão versus Bayer
de Munich. A marca construiu uma réplica do Estádio
Santiago Bernabéu com cerca de 40 mil latinhas
da cerveja. A ação aconteceu na Romênia.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

US$ 50
milhões

É quanto o tenista Roger Federer

ganha com patrocínio por ano.

Na semana passada, ele fechou

contrato com a Moët & Chandon.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

SILVANA BICA DOS SANTOS

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCEL SACCO

Com 18 anos, Cine tem sua
estreia marcada no cinema
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Text Box
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