
A RIOT, agência digital

full-service, acaba de

aumentar seu staff de mídia

e anuncia a contratação de

Camilo Otto para liderar a área.

Camilo iniciou sua carreira no

planejamento de vendas do iG e

mais tarde desenvolveu projetos

de sucesso para clientes como

Skol, Claro, Skype, Sony,

Unilever, além da integração

dos canais Cartoon Network

e CNN com suas respectivas

plataformas digitais na Turner

International. Ele acumula

passagens pela F/Nazca e LOV.

●

Como surgiu o convite de ser
Presidente do júri da categoria
de Press Advertising
do prêmio D&AD?
No ano passado, o D&AD me

enviou o convite formal para

presidir o júri global de Press

Advertising. Eles denominam

essa posição de Foreman

e atuar nela é uma grande

responsabilidade. É a segunda

vez que recebo o convite, tendo

sido a primeira nos anos 90.

Qual a importância de
ser o único brasileiro?
Poderia haver mais, já que

ser o único brasileiro na posição

de Foreman é o mínimo,

eu acho, diante da relevância

da propaganda brasileira e do

Brasil no cenário internacional

hoje. Mas é certamente

um reconhecimento do

nível de maturidade que

podemos ter como liderança

criativa hoje no mundo.

Quais peças que estão
concorrendo que você destaca?
São centenas e de vários países.

Acho que a diversidade é que

é o grande destaque, na verdade.

Claro que teremos que peneirar,

separar joio de trigo e escolher

um grande vencedor no final.

Mas o processo de passar

por tantas ideias e execuções

criativas é o que traduz a

importância de um prêmio

como o D&AD. No fim, o critério

é extremamente rigoroso e

fica somente a nata realmente,

aquelas peças que merecem

o lápis amarelo e o cobiçado

lápis preto que representa o

Grand Prix. Mas não comento

favoritismos nessa fase.

No Brasil, falta este
tipo de iniciativa para
os publicitários?
Acho que não. Os prêmios

mais importantes são o D&AD e

Cannes e eles são internacionais,

com vários anos já de tradição,

credibilidade e atratividade.

No Brasil temos alguns

mecanismos de avaliação e

premiação criativa que estão

OK e seguem as referências

internacionais. C.M.

➤

Para apresentar o novo Peugeot
208, a multinacional francesa lan-
ça uma campanha inédita no Bra-
sil. Em parceria com a agência
Y&R, foi desenvolvido o conceito
“Dentro dele é outro mundo”. A
ação, que conta com a participa-
ção de alguns personagens do fa-
moso desenho animado “Corrida
Maluca”, de Hanna-Barbera, tem
estreia prevista para hoje, duran-
te o intervalo do Jornal Nacional.

Rodada na Espanha, a produ-
ção deu vida a alguns dos perso-
nagens mais lembrados pelas pes-
soas com mais de 40 anos. “Nes-
se filme, conseguimos retratar

de forma lúdica e contundente
como é a vida de quem está no
trânsito agitado das metrópoles
fora de um 208 e reforçar que,
uma vez no carro, todo o resto é
o resto”, disse o VP de Criação
da Y&R, Rui Branquinho. A cam-
panha também integrará anún-
cios de mídia impressa, spots de
rádio, estratégia on-line e ações
diferenciadas ao longo do ano.

O filme apresenta o Peugeot
208 como um “hero car” e mos-
tra a concorrência de adversá-
rios como os Irmãos Rocha, a
Quadrilha da Morte, os Irmãos
Pavor, o Barão Vermelho, Peter
Perfeito, Sargento Bombarda e
Meekley e Dick Vigarista e Mut-
tley. No fim da corrida, o vence-

dor abre a porta do 208 para res-
gatar a mocinha: a famosa Pené-
lope Charmosa, interpretada pe-
la bela atriz Jessica Ellis.

Segundo o diretor de Marke-
ting da Peugeot, Frederico Batta-
glia, para enfatizar o salto de gera-
ção representado pelo novo ha-
tchback compacto da marca, op-
tou-se por desenvolver uma es-
tratégia de comunicação com lin-
guagem inovadora. “Além da bus-
ca por impacto, definimos que se-
ria prioridade exaltar a experiên-
cia proporcionada pelo Peugeot
208. Nossa decisão foi ir além da
beleza do novo modelo e dar ênfa-
se ao que o conjunto é capaz de
oferecer”, comentou Battaglia,
da Peugeot. ■

UniPay lança aplicativo de cartão de crédito

5àsec promove ação
em todas as lojas

EMPRESAS

Com o objetivo de conquistar

novos clientes e aumentar

a utilização dos serviços de

lavanderia, a 5àsec lançou

a campanha “Mega Combo”.

O cliente que lavar no mínimo

10 peças juntas, paga apenas

R$ 5 em cada item. A campanha

terá a duração de três

meses (abril, maio e junho).

Sá Cavalcante faz
ação contra o câncer

Só o sabor de Pepsi

Anderson Silva
renova com a Philips

O UniPay lançou um aplicativo

que transforma smartphones

e tablets em máquinas de cartão

de crédito. A ferramenta possui

funcionalidades destinadas às

pessoas física e jurídica , seja

autônoma ou profissional liberal.

Além de reduzir a circulação de

cheques sem fundos e garantir

a segurança de seus usuários,

o aplicativo da UniPay ajuda a

gerenciar o fluxo de caixa, ou seja, auxilia no balanço das vendas

demonstrando também as operações pagas em dinheiro ou cheque.

WCCO da BBH e CEO

da Neogama/BBH

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo Diretor de mídia da RIOT

O Grupo Sá Cavalcante está

promovendo uma campanha

solidária em Vitória (ES) em prol

da Associação Capixaba Contra

o Câncer Infantil (Acacci). Até

o dia 21 de abril, a empresa irá

distribuir por toda a cidade 100

mil reais em cédulas de dois reais,

incentivando a população a doar

a quantidade recebida à Acacci.

Pelo segundo ano consecutivo,

o lutador da UFC Anderson Silva

estrela a campanha da linha de

barbeadores da Philips. O filme

aborda a possibilidade de os

homens mudarem de estilo

sempre que desejarem.

Com a assinatura da Ogilvy,

a campanha entra no ar em junho.

Fotos: divulgação

No começo dos anos 70, a Coca-Cola dominava o
mercado brasileiro. Para se reerguer, a Pepsi lançou uma
campanha que era embalada por um jingle composto e
cantado pelo trio Sá, Rodrix e Guarabyra. A letra atacava
a concorrente ao dizer: “Só tem amor quem tem amor
pra dar/ Só o sabor de Pepsi mostra o que é amar”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

20 horas
É o quanto o brasileiro gasta em

média assistindo televisão.

Segundo estudo global da

Motorola Mobility, o Brasil fica

atrás apenas dos Estados Unidos,

que consomem 23 horas.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

CAMILO OTTO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ALEXANDRE GAMA

Corrida Maluca estrela
campanha do Peugeot 208
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Empresas, p. 18.
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