
O diretor de Fotografia

Will Etchebehere é o

novo nome da Paranoid.

Com experiência também em

fotografia still e assistência

de câmera, o profissional chega

à produtora para dirigir filmes.

Etchebehere traz em sua

bagagem filmes e campanhas

publicitárias, videoclipes e

programas de TV. Como diretor

de Fotografia, assinou os filmes

“Skatista” e “Radiologista”, para

o HSBC México; “Padre”, para

Coca-Cola Argentina; “Ironman”,

para Avon, entre outros.

●

Como é a nova ação Algar
Telecom? Qual conceito foi
escolhido para a campanha?
A empresa apostou no humor do

comediante Fábio Porchat para

divulgar na internet sua oferta de

R$ 0,20 a ligação para celulares

de qualquer operadora.

A promoção torna desnecessário

o cliente ter vários chips, o que

significa simplicidade e economia.

A oferta é válida para clientes de

celular pré-pago da companhia.

A ação traz três vídeos, exclusivos

para a web, que trabalham

situações do dia a dia do

consumidor do pré-pago que hoje

possui vários chips/aparelhos e,

com isso, precisa administrar a

rotina de várias recargas, saldos

para ligações e que tem

“relações” mais fortes com

aqueles que têm chip da mesma

operadora que ele. Os dois

primeiros vídeos foram

divulgados e o terceiro estará

disponível no próximo dia 4.

Como foi a escolha do
humorista Fábio Porchat?
A escolha pelo humor foi pelo

fato de essa ser um viés que

muito atrai o jovem que é o

público estratégico e foco da

oferta. A empresa realizou alguns

estudos para levantar qual a

melhor forma que chegar a

este público. Dentro das análises,

surgiu o nome do humorista

Fábio Porchat como um

fenômeno de força no ambiente

digital e alta aceitação

deste público alvo.

Por que optaram em manter
a ação somente na internet?
A opção por ser uma ação

exclusivamente digital está no

fato de esse ser um ambiente

altamente utilizado pelo público

jovem, onde ele está presente

diariamente sejam nas redes

sociais, como fonte de

informação/pesquisa, entre

outros. A utilização das redes

sociais já é um forte hábito

da empresa. Hoje, a Algar

Telecom tem atendimento

aos clientes via redes sociais

e já utiliza essa plataforma

como meio para se comunicação

com seus públicos. C.M.

➤

A marca Omo está investindo
em nova campanha digital, que
conta com a participação de Ju-
lie, a menininha de apenas 4
anos que faz sucesso com os tu-
toriais de maquiagens na inter-
net. Apesar do resultado imper-
feito de make, com os erros de
português comuns para uma
criança de 4 anos, Julie ganhou
notoriedade pela sua esponta-
neidade e perspicácia que cha-
mou a atenção de mais de 4 mi-
lhões de internautas.

“Julie é a criança espontâ-
nea e livre de Omo, que pode
brincar e se divertir porque
sua mãe, que é muito exigente
com a limpeza das roupas de
sua família, é consumidora e
tem o produto como seu gran-
de aliado na lavagem das rou-
pas da sua casa”, disse a geren-
te da marca Omo, Fernanda
Marques.

A estratégia da marca é a ex-
posição de três vídeos sequen-
ciais que abordam diferentes te-
mas relacionados às brincadei-
ras mais comuns das crianças.
Os vídeos mostrarão o que a
personagem mais sabe fazer:

ensinar suas amiguinhas a fa-
zer maquiagem, por exemplo.
Na sequência, a mãe exigente
de Julie mostrará como garante
que mesmo com as brincadei-
ras de sua filha, as roupas sem-
pre ficam limpinhas, principal-
mente as meias.

A marca quer disseminar a
cultura de que “se sujar faz
bem”. Diante disso, eles identi-
ficaram a relação com a perso-
nagem infantil para levar isso
adiante.

Além disso, a campanha des-
taca o relançamento do Omo
Progress líquido Super Concen-
trado, que agora é Progress+,
removendo as manchas mais di-
fíceis com um único produto.
“Até as sujeiras mais pesadas
como as das meias sujas depois
de uma aula completa de ballet
podem ser removidas com faci-
lidade após usar o novo Omo lí-
quido Super Concentrado”,
acrescentou a gerente da mar-
ca Omo. ■

Dettol realiza concurso de desenho no hotsite

Peça interativa é
patrocinada pela Oi

EMPRESAS

Com patrocínio da Oi, estreia no

dia 2 de março, no Caçamba

Cultural, em São Paulo, o

espetáculo “Incubadora — Versão

Final”, que une teatro e games e

permite interação do público com

a cena por meio de aparelhos

celulares. A montagem é fruto

da parceria de Ivan Andrade com

a empresa de design QuesttoNó.

Raízen aposta no
Instituto de Senna

Beleza interior

WMcCann conquista
Forno de Minas

A Dettol lançou um concurso

de desenho para definir como

serão as bactérias protagonistas

do novo jogo infantil da marca.

A “Feiosa Fábrica de Bactérias”

escolherá imagens de

personagens enviadas por cinco

crianças para serem os vilões do

game. Os vencedores ganharão

um kit composto por um laptop,

um iPad, um jogo de giz de cera

para banho e a sua própria bactéria produzida em pelúcia, além

de produtos Dettol. Para participar, é necessário acessar o hotsite.

Diretor adjunto de Marketing

e Varejo da Algar Telecom

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo diretor de Filmes

na Paranoid

A Raízen, licenciada da marca

Shell no Brasil, aposta em

parceria com o Instituto Ayrton

Senna para promover sua

primeira ação de marketing

de causa. Foi anunciado um

investimento de R$ 150 milhões

que serão feitos pela Raízen

em ações de marketing

durante a safra 2012/2013.

A WMcCann anunciou a

conquista da conta publicitária

da Forno de Minas, que possui

em seu portfólio: pão de queijo,

folhados, waffles e tortas.

A WMcCann será responsável

pelo desenvolvimento de todas

as ações de comunicação

nas mídias on e off line.

Fotos: reprodução

Em 2000, a Loducca criou para a Mitsubishi uma
ação na qual o locutor dizia: “Não estranhe se
as pessoas começarem a olhar para você de outro
jeito”. A mensagem aparecia junto com um
homem bonito que surgia a bordo de uma pickup
L200 atravessando obstáculos na estrada.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

38
É o número de restaurantes

participantes do São Paulo

Restaurant Week, que usará

cream cheese Philadelphia em

suas receitas. O evento

conta com o apoio da marca.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

WILL ETCHEBEHERE

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCELO BLESER

Omo lança ação digital com
celebridade mirim da web
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 fev. 2013, Empresas, p. 24.




