
O escritório carioca da

agência F/Nazca Saatchi &

Saatchi anuncia uma importante

contratação com a chegada de

Ricardo Bonani. O profissional

irá liderar o departamento

de atendimento do escritório

que hoje atende contas como

Petrobras e Unimed-Rio.

Bonani soma quase 30 anos

de experiência no mercado,

20 deles em agências cariocas,

e volta a fazer parte da equipe

de atendimento da F/Nazca RJ,

onde atuou como diretor

de contas em 1994.

●

Como será a ação
“MasterCard Black e Diane
Von Furstenberg”?
A MasterCard e a Diane Von

Furstenberg vão presentear

as aniversariantes do mês de

dezembro com 30% de desconto

nas compras nas lojas dos

Shoppings Iguatemi e JK

Iguatemi, em São Paulo. Para

usufruir desse privilégio, basta

a cliente fazer o pagamento

com o cartão MasterCard Black

e apresentar um documento no

qual conste a data de nascimento.

Qual a importância de
realizar uma campanha
de relacionamento como
esta com o consumidor
em uma época em que
a internet é tão presente?
Com esta ação valorizamos

o momento especial das

consumidoras que vão até a loja

física, com benefícios exclusivos

em uma data especial que é o

aniversário. Acreditamos que é

importante investir em iniciativas

como esta, proporcionando

momentos únicos e

marcantes às nossas clientes.

Esta é a primeira parceria
entre as empresas?
Sim, é a primeira ação entre

as duas empresas. Enxergamos

esta possibilidade uma vez que

as clientes da MasterCard Black

e da Diane Von Furstenberg

possuem a mesma sinergia.

Podemos adiantar
alguma ação para 2013?
Estamos trabalhando

continuamente para levar aos

clientes da MasterCard privilégios

exclusivos. Em outubro deste ano,

a MasterCard lançou a plataforma

“Rio Não Tem Preço”, permitindo

que clientes MasterCard Platinum

e Black vivenciem experiências

exclusivas no Rio de Janeiro.

E em 2013, os portadores do

cartão Black, por exemplo, que

estiverem ou visitarem a cidade,

poderão aproveitar descontos

especiais em passeios de iate

com direito a espumante, entre

outras. Carolina Marcelino

➤

A Fundação Fisk, detentora das
marcas Fisk e PBF, está investin-
do pesado nas ações de marke-
ting da empresa. Neste mês, fo-
ram lançadas as duas novas cam-
panhas que serão veiculadas du-
rante um ano. Para a marca
Fisk, a companhia está apostan-
do na credibilidade do ator Mar-
celo Serrado. Já para a PBF, a
Fundação resolveu inovar com
uma ação 100% em animação.

Segundo a responsável pelas
campanhas publicitárias 2013
da Fundação Fisk, Camila Vas-

concelos Bosignoli, os concei-
tos das peças e dos filmes publi-
citários foram discutidos duran-
te seis meses. “Nós queremos
quebrar paradigmas. Fisk, por
exemplo, vai lançar uma campa-
nha por meio de computação
gráfica com foco nos jovens”,
contou Camila.

Além disso, nos filmes institu-
cionais de Fisk voltados ao públi-
co adulto (disponíveis em ver-
sões 30” e 15”), spots de rádio
(em versões 30” e 15”) e vinhe-
tas 5”, Marcelo Serrado aparece
nas dependências de uma escola
e reforça, ao longo do roteiro, os
diferenciais, a estrutura da esco-

la e a interação dinâmica entre
os alunos. A ação foi assinada pe-
la agência Agnelo Pacheco.

Com slogan “A PBF acompa-
nha a velocidade do seu mun-
do”, a empresa fez parceria com
a Agência Tofanello. A campa-
nha inclui peças específicas pa-
ra os cursos direcionados às
crianças, adolescentes e adul-
tos, além do curso de curta dura-
ção em língua inglesa “May I
Help You?” e o de espanhol.

Tanto a campanha da Fisk co-
mo a de PBF serão compostas
por peças impressas e digitais,
como e-mail marketing, entre
outros. ■

Vyvedas desenvolve nova loja virtual

FMC renova apoio
ao XV de Piracicaba

EMPRESAS

A FMC Agricultural Products

renovou o contrato como

patrocinadora oficial do XV de

Piracicaba para o Campeonato

Paulista 2013. A marca da

multinacional será estampada

nas camisas dos jogadores,

nos painéis, muros dos

estádios e conta com um camarote

exclusivo para convidados.

Rio é cenário de
filme da Unilever

Vende-se esperança

DM9DDB assina
ação da Vivo TV

A agência Dim&Canzian criou para

a marca Vyvedas uma nova loja

virtual, utilizando uma experiência

mais amigável de compra e

apresentando os produtos por

meio de uma navegação que

propicia total segurança e oferece

diversas informações sobre

todos os itens presentes no site.

A loja online também oferece um

grande conteúdo com matérias,

curiosidades e dicas sobre cada um dos produtos comercializados,

sem agredir o público com pop-ups promocionais durante a navegação.

Diretora de marketing ao

consumidor da MasterCard Brasil

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo diretor de atendimento

da F/Nazca RJ

A Unilever lançou um filme

publicitário que ressalta o

orgulho da cidade do Rio de

Janeiro. Criação da agência

Ogilvy & Mather Brasil,

a campanha conta com

a participação das jogadoras

da Seleção Brasileira

de Vôlei e também com

o técnico Bernardinho.

A Vivo estreia nova campanha

para divulgação da TV por

assinatura, a Vivo TV. O filme

criado pela DM9DDB e produzido

pela Delicatessen Filmes tem

um discurso nostálgico e

mostra cenas com as diferentes

funcionalidades do sofá como

pula-pula e quarto de hóspedes.

Fotos: divulgação

Durante as festas de Natal, a Cruz Vermelha
de Lisboa decidiu fazer uma ação diferente.
Eles lançaram a “Store+da Cruz Vermelha”,
que era uma espécie de butique moderna.
O diferencial era que aquela loja vendia apenas
esperança para as pessoas. O sucesso foi grande
e a experiência foi repetida depois em Madri.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

59,4%
dos paulistanos preferem

produtos licenciados, caso eles

tenham o mesmo preço dos seus

concorrentes. Segundo pesquisa

do Provar/Fia, a preferência

é por personagens infantis.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

RICARDO BONANI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...CRISTINA PASLAR

Fundação Fisk leva duas
novas campanhas para o ar
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Text Box
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