
A Ogilvy & Mather anuncia
a promoção de Rafael

Donato, profissional que até
então atuava como redator e
agora passa a responder como
diretor de criação. O criativo
trabalha com contas como
Coca-Cola, Unilever e Mondelez
(antiga Kraft). Nesses cinco anos
de Ogilvy, ele fez parte do time
que criou campanhas de grande
sucesso como o filme de Burger
King em que Anderson Silva
dubla “Loving You”, de Minnie
Ripperton; “Sapato”, de Bis,
e “Gatorrada”, de Flying Horse.

!

O número de fãs da UVA
mais que dobrou em ummês
nas redes sociais. A que
vocês agregam este sucesso?
Lançamos uma campanha
específica com foco no aumento
de fãs da nossa página que
superou nossas expectativas
em termos de resultado.
Estamos também testando
junto ao Google novos
formatos e reforçando nosso
time interno de redes sociais.

Como foi o processo
de inscrição para o
vestibular via rede social?
Pela primeira vez estamos
aceitando inscrições para
o vestibular diretamente via
formulário no Facebook.
O processo de inscrição é
o mesmo do site, mas isso
permitirá no futuro novas formas
de interação com os candidatos
das redes sociais, e uma maior
integração do formulário
com ações de marketing digital.

Quais outras ações
vocês desenvolveram
com os internautas?
Lançamos um aplicativo para
o Linkedin onde é feito um
resumo das habilidades dos
contatos da pessoa, além de
recomendações de carreira
e de cursos de pós graduação.
No Facebook lançamos
aplicativos e promoções
quase que mensalmente.

Qual a importância de manter
este tipo de relacionamento
com os alunos?
As redes sociais representam
para a UVA um importante canal
de comunicação, não apenas com
seus alunos mas com a sociedade
em geral. Como universidade,
temos a responsabilidade de ser
cada vez mais transparentes com
nossas informações e as redes
nos possibilitam aumentar ainda
mais essa transparência. Posso
dizer que os investimentos de
marketing da universidade foi
modificada para darmos um
maior foco no marketing digital.
Creio que para os próximos anos
a tendência é aumentarmos ainda
mais esse direcionamento. C.M.
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A Pepsi lança mais dois filmes
com a assinatura “Pode ser
bom, pode ser a escolha inteli-
gente, pode ser Pepsi”. Criados
pela AlmapBBDO e com a diver-
tida participação deRodrigo Fa-
ro, “Cineasta” e “Matemático”
apresentam uma sequência de
situações inusitadas, que acon-
tecem como consequência da
escolha inteligente feita pela
compradora - a mãe -, quando
prefere Pepsi.

No comercial “Cineasta”, a
mãe está no supermercado e de-
cide levar Pepsi. A partir daí,
com a economia gerada, ela pre-
senteia a filha com um celular.
A menina então começar a fazer
filmes com o aparelho e se tor-
na uma diretora de Hollywood.
Após ganhar milhões, recom-
pensa a mãe, realizando o so-
nho dela de ter um barco. É aí
que aparece Rodrigo Faro, vesti-
do de comandante.

“Estes filmes falam com os jo-
vens, mas principalmente com
suas mães, que possuem um pa-
pel de decisão de compra impor-
tante no supermercado. A inten-
ção é construir a mensagem de

que a Pepsi valoriza estas com-
pradoras que fazem escolhas in-
teligentes, que leva para casa ex-
celentes produtos com uma boa
relação custo benefício”, disse a
gerente de marketing da mar-
ca, Valeria Pando.

Já “Matemático” segue a mes-
ma linha do comercial atual. De-
pois da economia gerada no pon-
to de venda, a mãe consegue
contratar uma professora de ma-
temática para o filho e, então,
ele se revela um gênio das ciên-

cias exatas. O filho consegue en-
trar na melhor universidade do
mundo e até ganhar um prêmio
de Física. Assim, a mãe, agora
milionária, pode se dar ao luxo
de tomar sol na piscina de sua
mansão, enquanto o mordomo,
representado por Rodrigo Faro,
serve uma Pepsi.

Os filmes serão veiculados
em rede aberta nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro, Floria-
nópolis, Salvador, Porto Alegre
e Belo Horizonte. #

Portobello lança aplicativo no smartphone

Oi patrocina SP-Arte
e promove livros

EMPRESAS

A Oi patrocina a SP-Arte, que
acontece de 3 a 7 de abril, no
Pavilhão da Bienal do Ibirapuera,
em São Paulo. A companhia
estará presente na feira com
um lounge, em parceria com o
Shopping Iguatemi, e promoverá
o lançamento de dois livros
da coleção Arte & Tecnologia
de seu instituto Oi Futuro.

Kellogg's fecha
parceria com canal

Baixinho fez história

Grupo Rái apresenta
nova campanha

A Portobello lançou a versão
do iPortobello +Plus para
smartphones. O iPortobello+Plus
é uma banca virtual, em que a
empresa disponibiliza versões
digitais de publicações impressas
como catálogos de lançamentos,
catálogo geral e por canal
de distribuição, livros, revistas,
folders etc., inicialmente,
para tablets Apple e Android.
O iPortobello +Plus já está disponível na Apple Store para iPhone e,
em breve, também nos aparelhos que operam com o sistema Android.

Diretor de MKT da Universidade
Veiga de Almeida (UVA)

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretor de criação
da Ogilvy & Mather

O Sucrilhos Kellogg’s traz
brindes com personagens do
canal infantil Nickelodeon.
As embalagens promocionais das
versões Sucrilhos Original, com
730 g, e Sucrilhos Chocolate, com
780 g, vêem com brinquedos dos
desenhos Bob Sponja, Kung Fu
Panda, Fanboy & Chumchum
e os Pinguins de Madagascar.

A Rái Advertising, do Grupo Rái,
criou o filme “Voz Interior”, que
faz parte da nova campanha
de posicionamento de Biofenac:
“Correr. Nem pense em parar”.
O filme completa os 360º da
ação que ainda conta com
endomarketing, mídia impressa,
ações em pdv, internet etc.

Fotos: divulgação

JoséValienRoyo, o “Baixinho”, virou personagem
da Kaiser ao acaso e estrelou mais de 80 filmes
ao longo de 16 anos. Vale lembrar que, após ser
descartado em 2002 pela empresa, Royo foi
contratado pela cerveja Colonia. Diante disso,
em 2006, a Kaiser contratou o “Baixinho” novamente.

CRIATIVIDADE E MÍDIA
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É o número de novas contas
que chegaram às agências do
Grupo Talkability. Além disso, a
empresa vai cuidar, até 2014, das
promoções das marcas Ferrero
Rocher, Kinder, Nutella e Tic Tac.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

RAFAEL DONATO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...DAVINO PONTUAL

Rodrigo Faro estrela dois
novos filmes da Pepsi
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